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Hoe Het Buitenhof en de Zonnebloem  

vrijwilligers vinden en binden

Een warm nest of een 

geoliede machine





Inzicht in sociale 
interventies 
De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maat- 

schappij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht aan. Maar wat levert het nou 

eigenlijk op? En hoe kom je daar achter? Sommige beroepen uit de sociale sector 

bestaan al meer dan honderd jaar. Zijn we nu ook honderd jaar wijzer geworden? 

Deze vragen beantwoordt MOVISIE in het vijfjarige project Effectieve Interventies. 

Een onderdeel van het project Effectieve Interventies is het onderzoeksprogramma 

‘Inzicht in sociale interventies’. In dit onderzoeksprogramma doet MOVISIE in samen-

werking met universiteiten en andere onderzoeksinstituten onderzoek in de sociale 

sector. Het doel van de onderzoeken is tweeledig. Enerzijds vergroten ze de kennis 

over werkzame elementen in de sociale sector. Anderzijds bieden ze inzicht in hoe 

passende kennis over effectiviteit kan worden verzameld en de rol die kwalitatief 

onderzoek daarin kan vervullen. Deze onderzoeken starten vanuit de dagelijkse prak-

tijk. Door observatie op de werkvloer en interviews met de professional en cliënten of 

burgers wordt inzicht verkregen in wat wel en niet werkt. 

Dit rapport is het resultaat van het derde onderzoek in het door kennisinstituut 

MOVISIE gestarte onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’.
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Samenvatting

In opdracht van MOVISIE heeft het Departement Algemene Sociale Wetenschap-

pen (ASW) van de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd naar verschillende 

methoden van werving, selectie en binding van vrijwilligers die vrijwilligersorganisa-

ties in de zorg hanteren, en naar de effectiviteit van deze methoden. Een vergelijking 

van verschillende methoden is van belang, omdat het inzicht kan verschaffen in de 

werkzame bestanddelen van verschillende methoden, in de motieven van burgers 

om vrijwilligerswerk te verrichten, en in de juiste ‘fit’ tussen methoden en motieven. 

Om de werkzame bestanddelen van de wervings-, selectie- en bindingsmethoden te 

kunnen achterhalen, is kwalitatief onderzoek verricht bij twee grote Nederlandse vrij-

willigersorganisaties in de zorgsector, te weten de Zonnebloem en Het Buitenhof. Bij 

deze organisaties is onderzoek gedaan naar de kenmerken van de vrijwilligers en hun 

motieven om vrijwilligerswerk te verrichten, en naar de activiteiten die beide organisa-

ties ontplooien om vrijwilligers voor langere tijd aan zich te binden. Tot slot is specifiek 

aandacht besteed aan verschillende categorieën vrijwilligers die (nog) niet aangetrok-

ken worden door beide organisaties, zoals jongeren, allochtonen en mannen.

Uit het onderzoek blijkt dat de affiniteit met de doelgroep van de organisatie 

een belangrijke rol speelt bij de beslissing van burgers om al dan niet vrijwilliger te 

worden en te blijven bij een vrijwilligersorganisatie in de zorg. Veel vrijwilligers van 

de Zonnebloem en Het Buitenhof blijken voorafgaand aan hun vrijwilligerschap op 

directe of indirecte wijze al met de doelgroep van de organisatie in contact te zijn 

geweest of zelf tot de doelgroep te hebben behoord. Van deze wetenschap maken 

beide organisaties gebruik door potentiële vrijwilligers in kringen van de doelgroep 

te werven, waarbij een directe en persoonlijke benadering van potentiële vrijwilli-

gers door reeds actieve vrijwilligers (mond-tot-mondreclame) over het algemeen het 

meest effectief blijkt. Andere vormen van werving, zoals het plakken van posters, 

het beschikbaar stellen van folders en het telefonisch benaderen van potentiële 

vrijwilligers, zijn hierbij vooral ondersteunend. Van belang is verder het imago dat 

een vrijwilligersorganisatie van zichzelf, haar vrijwilligers en haar doelgroep weet te 

creëren, bijvoorbeeld via reclamecampagnes. 

Soortgelijke factoren spelen een rol bij de binding van vrijwilligers aan de vrijwilli-

gersorganisatie. Daarnaast kan een vrijwilligersorganisatie de binding van de vrijwilli-

gers bevorderen door vrijwilligers, zeker aan het begin van hun vrijwilligerschap, actief 

te begeleiden bij hun werk en hun inzet na enige tijd te evalueren. Verder kunnen 

vrijwilligersorganisaties cursussen en trainingen voor hun vrijwilligers organiseren, 

waarin de vrijwilligers aan hun competenties kunnen werken, en speciale bijeenkom-

sten beleggen waar de vrijwilligers elkaar en de bestuurders van de organisatie kun-
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nen ontmoeten. Zowel bij de werving als de binding van vrijwilligers blijken immate-

riële beloningen van doorslaggevende betekenis en wijzen de vrijwilligers materiële 

beloningen zoals financiële vergoedingen over het algemeen af.

Vrijwilligersorganisaties, zo kan worden geconcludeerd op basis van dit onder-

zoek, kunnen invloed uitoefenen op het aantal en het type vrijwilligers dat zij voor 

hun organisatie weten te winnen. Door de ontwikkeling en verbetering van deze spe-

cifieke instrumenten van werving, selectie en binding gericht op specifieke groepen 

(potentiële) vrijwilligers kunnen zij de effectiviteit van hun organisatie verhogen.

Uit dit onderzoek blijkt tevens dat de speelruimte van vrijwilligersorganisaties bij 

de keuze van instrumenten uiteindelijk beperkt is. Een aantal van de bovengenoemde 

instrumenten die bij de Zonnebloem en Het Buitenhof effectief blijken te zijn, zouden 

vrijwilligersorganisatie in de zorg kunnen overnemen. Deze instrumenten worden in 

dit rapport ‘overdraagbare instrumenten’ genoemd. Andere instrumenten zijn echter 

contingent, dat wil zeggen dat de specifieke vorm van deze instrumenten en de wijze 

waarop zij worden ingezet afhankelijk zijn van de concrete situatie. Deze instrumen-

ten worden in dit rapport dan ook ‘contingente instrumenten’ genoemd. Of een 

vrijwilligersorganisatie erin slaagt bepaalde categorieën burgers voor het werk van 

de organisatie te interesseren en geïnteresseerd te houden, is niet alleen afhankelijk 

van wat de organisatie doet, maar ook van wat de organisatie is. Anders gezegd: of 

een organisatie succesvol is bij het vinden en binden van vrijwilligers heeft zij maar in 

beperkte mate in eigen hand. Dit is een onverwachte conclusie van het onderzoek, die 

om die reden een wat uitgebreidere toelichting vereist.

In dit onderzoek zijn twee vrijwilligersorganisaties onderzocht die in een aantal 

opzichten sterk van elkaar verschillen. De Zonnebloem en Het Buitenhof zijn op zeer 

verschillende wijze georganiseerd en functioneren als gevolg daarvan in de praktijk op 

zeer uiteenlopende wijzen. Dit bepaalt in sterke mate welk type vrijwilliger de organi-

saties voor zich weten te winnen en de wijze waarop eenmaal actieve vrijwilligers aan 

de organisatie zijn gebonden. Uit de interviews met de professionele medewerkers en 

de vrijwilligers van Het Buitenhof komt een beeld naar voren van de organisatie als 

een ‘geoliede machine’, waarin sprake is van een duidelijke hiërarchie tussen de pro-

fessionele leiding van de organisatie en de vrijwilligers, en (tijdens de reizen) tussen 

de vrijwilligers onderling. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden is voor 

een belangrijk deel vastgelegd, terwijl belangrijke beslissingen over het algemeen 

worden genomen door de hoogste in hiërarchie. Deze specifieke wijze van organisatie 

stelt Het Buitenhof in staat een groot aantal reizen te organiseren waarvan de opzet 

tot op zekere hoogte gestandaardiseerd is. Daardoor zijn de vrijwilligers in zekere zin 

inwisselbaar. Deze inwisselbaarheid bevestigt op haar beurt weer de hiërarchie bij Het 

Buitenhof: doordat vrijwilligers telkens met andere vrijwilligers samenwerken, wordt 

het ontstaan van informele hiërarchie in de vorm van ‘kliekjes’ voorkomen en houdt de 

leiding van de organisatie controle over de activiteiten.
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Deze specifieke organisatie van het vrijwilligerswerk van Het Buitenhof zorgt 

voor een ‘fit’ met de wensen en behoeften van een bepaald type vrijwilliger. Deze 

vrijwilliger is over het algemeen gemiddeld of hoog opgeleid, heeft een ‘profes-

sionele’ en ‘zakelijke’ instelling hetgeen zich uit in een behoefte aan duidelijkheid, 

structuur en een ‘strakke’ organisatie, is maar in een beperkte periode en voor een 

beperkte duur inzetbaar en is flexibel ten aanzien van het werk dat moet worden 

verricht. De wijze waarop het vrijwilligerswerk van Het Buitenhof is georganiseerd, 

sluit goed aan op de kenmerken van dit type vrijwilliger: de activiteiten zijn ‘strak’ 

georganiseerd, vergen een flexibele inzetbaarheid maar weinig creativiteit van de 

vrijwilligers en zijn in de tijd geconcentreerd in een bepaalde periode van het jaar.

De wijze waarop het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem is georganiseerd is ge-

heel anders. Zowel de vrijwilligers als de bestuurders van de Zonnebloem karakteri-

seren de organisatie in de interviews als een ‘warm nest’, waarin nauwelijks sprake 

is van hiërarchische verschillen tussen de bestuurders en de vrijwilligers en tussen de 

vrijwilligers onderling. De taken en bevoegdheden van de verschillende categorieën 

vrijwilligers zijn niet of nauwelijks vastgelegd en de vrijwilligers hebben een door-

slaggevende stem bij belangrijke beslissingen. Deze specifieke wijze van organisatie 

stelt de lokale afdelingen van de Zonnebloem - en daarbinnen de vrijwilligers - in 

staat de georganiseerde activiteiten af te stemmen op de lokale situatie en op de 

specifieke wensen en behoeften van de vrijwilligers en hun gasten. Tezamen vormen 

vrijwilligers en gasten een hecht netwerk, waarin mensen elkaar persoonlijk kennen 

en waarin zowel vrijwilligers als gasten een zekere geborgenheid vinden.

Deze specifieke organisatie van het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem zorgt 

voor een ‘fit’ met de wensen en behoeften van een bepaald type vrijwilliger. Deze 

vrijwilliger is over het algemeen gemiddeld of laag opgeleid maar heeft een sterke 

‘sociale instelling’ gericht op samenwerking en wederkerigheid, is bereid veel tijd 

aan het vrijwilligerswerk te besteden en is relatief flexibel ten aanzien van de mo-

menten waarop zijn of haar inzet gewenst is. De wijze waarop het vrijwilligerswerk 

van de Zonnebloem is georganiseerd sluit goed aan op de kenmerken van dit type 

vrijwilliger, of beter: het feit dat deze activiteiten niet of nauwelijks ‘van bovenaf’ 

worden gestuurd laat veel ruimte voor de vrijwilligers om een eigen invulling aan 

het vrijwilligerswerk te geven. Als gevolg hiervan kunnen de vrijwilligers de activi-

teiten naar eigen inzicht en in onderling overleg afstemmen op de concrete wensen 

en behoeften van de gasten en van de andere vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk 

resulteert daardoor niet alleen in concrete activiteiten, maar ook in de opbouw en 

het onderhoud van het sociale netwerk.

Het specifieke karakter van de in dit onderzoek bestudeerde organisaties lijkt 

uiteindelijk ook van invloed op de wijze waarop beide organisaties trachten nieuwe 

categorieën vrijwilligers – jongeren, allochtonen en mannen – voor hun organisatie 

te winnen en het succes dat zij daarmee hebben. De ‘strakke’ organisatie van Het 
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Buitenhof blijkt enerzijds aantrekkelijk voor potentiële mannelijke vrijwilligers, die 

volgens de geïnterviewden over het algemeen meer dan vrouwen behoefte hebben 

aan een praktische invulling en een goede organisatie van de te verrichten taken. 

Anderzijds laat de organisatiewijze van Het Buitenhof weinig ruimte voor een toe-

spitsing van het wervings- en bindingsbeleid op specifieke categorieën burgers en, 

misschien nog wel belangrijker, voor een groepsgewijze benadering van jongere en 

allochtone potentiële vrijwilligers die voor de werving en binding van deze catego-

rieën noodzakelijk lijkt te zijn.

De organisatiewijze van de Zonnebloem staat een groepsgewijze benadering van 

jongeren en allochtonen juist weer wel toe. Niet alleen hebben de vrijwilligers in de 

lokale afdelingen bij de Zonnebloem de mogelijkheid om hun beleid af te stemmen op 

de werving en binding van specifieke categorieën potentiële vrijwilligers, ook lijken 

het gemeenschapskarakter van de Zonnebloemafdelingen en de positieve houding 

van de vrijwilligers en bestuurders ten aanzien van gemeenschapsvorming zeer ge-

schikt voor de groepsgewijze werving van jongeren en allochtonen. Hierbij moet ech-

ter de kanttekening worden geplaatst dat het ‘warme nest’ van de Zonnebloem zowel 

vrijwilligers kan aantrekken als afstoten: de vorming van een gemeenschap impliceert, 

naast de insluiting van gelijkgezinden, immers onvermijdelijk ook de uitsluiting van 

andersgezinden. Tot slot lijkt de organisatiewijze van de Zonnebloem niet erg aantrek-

kelijk voor (potentiële) mannelijke vrijwilligers. De flexibele en op voorhand weinig 

specifieke invulling van activiteiten, taken en bevoegdheden staat een duidelijke en 

concrete vormgeving van het vrijwilligerswerk - die voor de werving en binding van 

mannelijke vrijwilligers zo belangrijk lijkt - in de weg. 

Dit alles betekent niet dat vrijwilligersorganisaties geheel met lege handen staan 

wanneer zij fundamentele veranderingen in hun organisatie willen doorvoeren 

met als doel nieuwe categorieën vrijwilligers te vinden en te binden. In dit rapport 

wordt beschreven hoe Het Buitenhof het handelen van zijn vrijwilligers niet alleen 

probeert te sturen door middel van hiërarchische verhoudingen tussen het Centraal 

Bureau en de vrijwilligers, maar ook via allerlei cursussen en trainingen. Door middel 

van deze cursussen en trainingen hoopt Het Buitenhof onder meer het handelen van 

de vrijwilligers te sturen in concrete situaties die de leiding van de organisatie niet 

van tevoren kan voorzien. Dit type sturing of ‘coördinatie’ wordt door de organi-

satiesocioloog Henry Mintzberg (1983) aangeduid als ‘standaardisatie van vaardig-

heden’: leden van de organisatie wordt voorafgaand aan het eigenlijke werk een 

aantal vaardigheden aangeleerd in de hoop dat zij deze vaardigheden in concrete 

situaties toepassen op de manier die de leiding van organisatie globaal voor ogen 

heeft. Een groot voordeel van deze wijze van sturing is volgens Mintzberg dat de 

vrijheid van de organisatieleden om in concrete situaties zelf te beslissen en om tot 

op zekere hoogte zelf vorm te geven aan het werk dat zij moeten verrichten, niet 
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wordt aangetast – althans niet op een directe, gebiedende manier.

Bij Het Buitenhof wordt dit voordeel enigszins tenietgedaan door het hiërar-

chische karakter van de organisatie: behalve via trainingen en cursussen wordt de 

vrijwilligers door de professionele medewerkers en via handboeken en handleidin-

gen ook direct verteld hoe zij hun werk moeten verrichten. Bij de Zonnebloem daar-

entegen zijn het aantal en de omvang van de aangeboden trainingen en cursussen, 

zeker in vergelijking met Het Buitenhof, beperkt, waardoor van ‘standaardisatie van 

vaardigheden’ niet echt sprake is.

Een type organisatie als de Zonnebloem zou het functioneren van haar vrijwil-

ligers meer kunnen sturen, en daarmee de organisatie op den duur verder kunnen 

‘rationaliseren’, door meer nadruk te leggen op de training van haar vrijwilligers. 

Omgekeerd zou een organisatie als Het Buitenhof op den duur het karakter van de 

organisatie kunnen veranderen door de nadruk in de sturing van zijn vrijwilligers 

gaandeweg te verschuiven van hiërarchie naar training. Omdat Het Buitenhof al een 

groot aantal trainingen en cursussen verzorgt, is het voor Het Buitenhof waarschijn-

lijk eenvoudiger dan voor de Zonnebloem om deze omslag te maken, al betekent 

dit wel dat de professionals in de organisatie een stapje terug moeten doen.

Kortom, vrijwilligersorganisaties kunnen op de langere termijn wellicht funda-

mentele wijzigingen realiseren in de wijze waarop zij functioneren. Zij kunnen dat 

doen door overdraagbare methoden van werving, selectie en binding in te zetten 

om lastig overdraagbare methoden te verwezenlijken, zonder de doelstellingen van 

de organisatie aan te tasten. Via een vergroting van het aanbod van cursussen en 

trainingen, maar wellicht ook via een intensivering van de persoonlijke begeleiding 

van vrijwilligers, kunnen gaandeweg nieuwe werkwijzen in de organisatie wor-

den ‘ingesleten’. Een bijkomend voordeel is dat vrijwilligersorganisaties daarmee 

twee vliegen in één klap slaan: zij komen tegemoet aan de behoefte van sommige 

categorieën vrijwilligers aan meer autonomie, terwijl tegelijkertijd ook de behoefte 

van andere categorieën vrijwilligers aan meer professionaliteit en structuur wordt 

bevredigd.
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Inleiding

In de afgelopen jaren is het streven naar ‘actief burgerschap’ tot een van de centrale 

doelstellingen geworden van de overheid, zowel op lokaal, nationaal als Europees 

niveau (Tonkens 2006). Van burgers wordt in toenemende mate verwacht dat zij zich 

inzetten voor hun naasten en voor hun buurt, dorp en stad. Door het stimuleren van 

actief burgerschap hoopt de overheid dat een aantal maatschappelijke problemen 

kunnen worden opgelost die de overheid zelf niet (alleen) kan oplossen, zoals het 

gebrek aan sociale samenhang en de sociale uitsluiting van bepaalde bevolkings-

groepen (zie bv. Van den Brink 2004, Tonkens 2006, Boutellier en Van Steden 2008). 

Een belangrijk onderdeel van dit streven naar actief burgerschap is het stimuleren 

van vrijwilligerswerk, waarbij vooral wordt geprobeerd categorieën burgers tot vrij-

willigerswerk te verleiden die tot op heden in het vrijwilligerswerk relatief onder-

vertegenwoordigd zijn, zoals jongeren en allochtonen.

In vergelijking met de ons omringende landen is het vrijwilligerswerk in Neder-

land goed ontwikkeld. Het aantal mensen dat zich via een organisatie vrijwillig en 

onbezoldigd inzet voor anderen of voor de samenleving, is relatief groot en in de 

afgelopen decennia bovendien tamelijk stabiel gebleven. Uit onderzoek blijkt dat 

niet alle bevolkingscategorieën in gelijke mate deelnemen aan het vrijwilligerswerk. 

Nederlandse mannen en vrouwen blijken ongeveer even vaak vrijwilliger te zijn, 

maar van de jongeren blijkt een beduidend lager percentage vrijwilligerswerk te 

verrichten dan van de ouderen. Bovendien zetten verschillende bevolkingscatego- 

rieën zich in voor verschillende soorten organisaties: jongeren en mannen parti-

ciperen vaker als vrijwilligers in sport- en andere recreatieve organisaties, terwijl 

ouderen en vrouwen vooral actief zijn in de zorg (SCP 1999). Voor veel vrijwilligers-

organisaties die actief zijn in de zorg vormt de tamelijk eenzijdige samenstelling en 

de ‘vergrijzing’ van hun vrijwilligersbestand een groeiend probleem. 

Sinds enige tijd proberen vrijwilligersorganisaties in de zorg dit probleem te lijf 

te gaan door zich actief te richten op het werven en binden van categorieën die tot 

op heden ondervertegenwoordigd zijn in dit bestand, zoals mannen, jongeren en 

allochtonen. Dit roept de vraag op of de gebruikelijke methoden voor het werven, 

selecteren en binden van vrijwilligers geschikt zijn om nieuwe categorieën vrijwil-

ligers aan de organisaties te binden. 

In opdracht van MOVISIE hebben onderzoekers van het Departement Algemene 

Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht een onderzoek uitgevoerd 

naar methoden van werving, selectie en binding van vrijwilligers die vrijwilligers-

1
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organisaties in de zorg hanteren, en naar de effectiviteit van deze methoden. Een 

vergelijking van methoden is van belang, omdat het inzicht kan verschaffen in de 

werkzame bestanddelen van verschillende methoden, in de motieven van burgers 

om vrijwilligerswerk te verrichten en in de juiste ‘fit’ tussen methoden en motieven. 

Om de werkzame bestanddelen van de wervings-, selectie- en bindingsmethoden 

te kunnen achterhalen is kwalitatief onderzoek verricht bij twee grote Nederlandse 

vrijwilligersorganisaties in de zorgsector, te weten de Zonnebloem en Het Buitenhof. 

Bij deze organisaties is onderzoek gedaan naar de kenmerken van de vrijwilligers en 

hun motieven om vrijwilligerswerk te verrichten, en naar de activiteiten die beide 

organisaties ontplooien om vrijwilligers voor langere tijd aan zich te binden, zoals 

cursussen en andere motiverende activiteiten. Tot slot is specifiek gekeken naar ver-

schillende categorieën vrijwilligers die (nog) niet aangetrokken worden door beide 

organisaties. 

De vraagstelling van dit onderzoek is drieledig:

1. Wat zijn de methoden voor het werven, selecteren en binden van de vrijwilligers 

van de Zonnebloem en van Het Buitenhof?

2. In hoeverre sluiten deze methoden aan bij de motivatie en verwachtingen van 

verschillende categorieën vrijwilligers?

3. Welke aspecten van de methoden voor werving, selectie en binding van beide 

organisaties zijn effectief voor het vinden en binden van verschillende catego-

rieën geschikte vrijwilligers en kunnen deze aspecten veralgemeniseerd worden 

naar andere vrijwilligersorganisaties in de zorg?

Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. Hoofdstuk 2 is een verkenning van 

de bestaande wetenschappelijke literatuur over vrijwilligerswerk. In dit hoofdstuk 

wordt speciale aandacht besteed aan de centrale concepten in dit onderzoek en aan 

de wijzen waarop de motieven van vrijwilligers en de methoden van vrijwilligersor-

ganisaties theoretisch kunnen worden begrepen. In hoofdstuk 3 zullen de empiri-

sche vraagstelling en de gekozen onderzoeksmethoden nader worden toegelicht 

en worden tevens de twee onderzochte vrijwilligersorganisaties – de Zonnebloem 

en Het Buitenhof – nader uitgelicht, waarna in de hoofdstukken 4, 5 en 6 respec-

tievelijk wordt ingegaan op de werving, selectie en binding van vrijwilligers door 

deze organisaties. Daarna wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de werving, selectie en 

binding van een aantal specifieke categorieën burgers door beide organisaties: jon-

geren en ouderen, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen. Tot slot volgt 

in hoofdstuk 8 een algemene conclusie ten aanzien van de effectiviteit van (aspec-

ten van) methoden voor werving, selectie en binding van verschillende categorieën 

van geschikte vrijwilligers in de zorg.
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Terreinverkenning

In dit hoofdstuk wordt allereerst een aantal werkdefinities gepresenteerd van 

begrippen die centraal staan in het onderzoek. Vervolgens wordt het theoretische 

kader van het onderzoek geschetst en worden de dimensies die hier logischerwijs 

uit voortvloeien nader toegelicht. Daarna volgt een eerste introductie van de twee 

onderzochte vrijwilligersorganisaties, de Zonnebloem en Het Buitenhof, waarna ten 

slotte de opzet van het onderzoek bij deze organisaties wordt toegelicht.

2.1. Definities centrale concepten

In deze paragraaf zullen de centrale concepten van dit onderzoek – ‘vrijwilligers-

werk’, ‘fit’, ‘methode’ en ‘instrument’ – nader worden verkend met behulp van de 

wetenschappelijke literatuur.

‘Vrijwilligerswerk’

Het is lastig een eenduidige definitie van ‘vrijwilligerswerk’ te geven, omdat het 

vrijwilligerswerk in Nederland zeer divers en constant in beweging is. Zo is niet 

alleen de manier waarop burgers vrijwilligerswerk willen verrichten voortdurend in 

beweging, maar ontstaan er ook steeds nieuwe vormen van vrijwilligerswerk. Een 

voorbeeld van nieuwe liefdadigheid of maatschappelijke betrokkenheid is werkne-

mersvrijwilligerswerk, ook wel ‘door de werkgever ondersteund vrijwilligerswerk’ 

genoemd (Burke, Logsdon, Mitchel, Reiner en Vogel 1986). Dit type vrijwilligers-

werk is onderdeel van het hedendaagse streven van ondernemingen naar ’maat-

schappelijk verantwoord’ of ‘maatschappelijk betrokken’ ondernemen. Daarnaast 

ontwikkelen zich in Nederland ook steeds meer initiatieven op het gebied van ‘on-

line vrijwilligerswerk’, dat wil zeggen vrijwilligerstaken die geheel of gedeeltelijk 

verricht worden via internet (MOVISIE 2009b). Ook de recent ingevoerde verplichte 

‘maatschappelijke stage’ voor scholieren is in Nederland een snel groeiend feno-

meen. De gebrekkige deelname van jongeren aan vrijwilligerswerk baart overhe-

den en maatschappelijke organisaties zorgen en de verwachting bestaat dat een 

verplichte maatschappelijke stage kan bijdragen aan de vorming van jongeren tot 

actieve en verantwoordelijke burgers. 

De mate van vrijwilligheid is een steeds terugkerend punt in het wetenschap-

pelijke debat over vrijwilligerswerk. Zo introduceren Hustinx, Meijs en Ten Hoorn 

(2007) een continuüm van ‘absoluut vrijwilligerswerk’ via ‘vrijwillig geleid vrijwil-

ligerswerk’ naar ‘verplicht geleid vrijwilligerswerk’. Absoluut vrijwilligerswerk is 

vrijwilligerswerk waar geen beloning tegenover staat en waarin de vrijwilliger niet 

2
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beperkt wordt in zijn of haar keuzevrijheid. Vrijwillig geleid vrijwilligerswerk is 

volgens Hustinx e.a. (2007) eveneens gebaseerd op vrijwillige keuze, maar zodra de 

vrijwilliger heeft besloten om mee te doen, is hij of zij gebonden aan regels die de 

organisatie vaststelt. Een voorbeeld is de vrijwillige maatschappelijke stage, waarbij 

de opleiding haar leerlingen de mogelijkheid biedt om hiervoor te kiezen maar 

bijvoorbeeld wel een tijdslimiet stelt voor de duur van de stage. Verplicht geleid 

vrijwilligerswerk tenslotte, is opgelegd door derden. Bij deze vorm is daarom niet 

langer sprake van vrijwilligheid. Hierbij kan volgens Hustinx e.a. (2007) worden 

gedacht aan taakstraffen, verplichte maatschappelijke stages en vrijwilligerswerk 

verricht door langdurig werklozen onder dwang van korting op de uitkering.

In hun typologie van verschillende typen vrijwilligerswerk maken Hustinx e.a. 

(2007) dus impliciet onderscheid tussen twee dimensies: a) de mate van vrijwilligheid 

bij de keuze voor deelname aan vrijwilligerswerk en b) de mate van invloed op de 

inhoud en organisatie van het vrijwilligerswerk. Op basis van deze twee dimensies 

zou naar onze opvatting geen onderscheid moeten worden gemaakt tussen drie, 

maar tussen vier soorten vrijwilligerswerk (zie figuur 1). Deze alternatieve indeling 

van vrijwilligerswerk maakt het beter mogelijk om verschillende typen van wat  

Hustinx e.a. (2007) nog ‘vrijwillig geleid vrijwilligerswerk’ noemen te onderscheiden. 

Bij het eerste type vrijwilligerswerk (cel 1 in figuur 1) gaat het om veelal ad hoc 

georganiseerd vrijwilligerswerk, waarbij de initiatiefnemers ook de uitvoerders van 

het te verrichten werk zijn, bijvoorbeeld bij het organiseren van een buurtfeest. 

Het tweede type (cel 2 in figuur 1) betreft de meer reguliere en structurele vormen 

van vrijwilligerswerk, waarin een persoon vrijwillig voor deelname kiest, maar 

vervolgens min of meer gebonden is aan de inhoud en de wijze waarop een vrijwil-

ligersorganisatie het vrijwilligerswerk heeft georganiseerd. Het derde type (cel 3 in 

figuur 1) betreft recent opgekomen vormen van vrijwilligerswerk, zoals de onlangs 

ingevoerde verplichte maatschappelijke stage van leerlingen in het Nederlands mid-

delbaar onderwijs. Daarin wordt een leerling door de school verplicht vrijwilligers-

werk te verrichten, maar heeft zelf invloed op de inhoud van dat vrijwilligerswerk, 

bijvoorbeeld door voor een specifieke organisatie te kiezen. Dit type vrijwilligers-

werk moet naar onze opvatting worden onderscheiden van wat Hustinx e.a. (2007) 

‘verplicht geleid vrijwilligerswerk’ noemen (cel 4 in figuur 1), omdat een persoon 

bij dit laatste type niet vrijwillig voor deelname kiest en geen invloed heeft op de 

inhoud van het vrijwilligerswerk.
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Figuur 1: Typen vrijwilligerswerk1

In dit onderzoek zullen alleen de eerste drie typen vrijwilligerswerk (cellen 1, 2 en 

3 in figuur 1) als zodanig worden aangemerkt.2 Het vierde type wordt uitgesloten, 

omdat daarin van vrijwilligheid van de kant van de ‘vrijwilliger’ uiteindelijk geen 

sprake is en er geen ‘fit’ hoeft te bestaan tussen de behoeften van potentiële vrijwil-

ligers en datgene wat vrijwilligersorganisaties aanbieden om toch een relatie tussen 

beide tot stand te brengen. Om deze reden zal in het vervolg van dit onderzoek de 

volgende definitie van vrijwilligerswerk worden gehanteerd:

Vrijwilligerswerk betreft:

1. activiteiten

2. die in enig georganiseerd verband

3. onbezoldigd worden verricht

4. ten behoeve van anderen of van de samenleving

5. waarbij hoogstens een asymmetrische wederkerigheidrelatie bestaat3.

1 Gedeeltelijk gebaseerd op Hustinx e.a. 2007.
2 Handy (1988) maakt onderscheid tussen drie typen vrijwilligersorganisaties: ‘service delivery’, 

‘campaigning’ en ‘mutual support/mutual benefit’ organisaties. Omdat zowel de Zonnebloem als 
Het Buitenhof als service delivery-organisaties zijn aan te merken, zal op dit onderscheid in de tekst 
verder niet worden ingegaan.

3 Deze definitie is dus grotendeels gebaseerd op die van Vananderoye (2001) maar, naast enkele 
taalkundige wijzigingen, is de definitie op één belangrijk punt aangepast. In de definitie van Vanan-
deroye staat voor ‘onbezoldigd’ het woord ‘onverplicht’, dat hier echter om in de tekst genoemde 
reden is weggelaten.

1.  Absoluut
 vrijwilligerswerk

3. Verplicht ongeleid
 vrijwilligerswerk

2. Vrijwillig geleid
 vrijwilligerswerk

4. Verplicht geleid
 vrijwilligerswerk

mate van invloed op de 
inhoud en organisatie

mate van 
vrijwilligheid 
bij de keuze 
voor deelname

groot

groot

klein

klein
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‘Fit’

Zoals in de inleiding van dit rapport reeds is opgemerkt, komt de groeiende poli-

tieke en publieke aandacht voor vrijwilligerswerk deels voort uit een breder streven 

naar bevordering van ‘actief burgerschap’. Getracht wordt burgers te stimuleren 

zich (meer) in te zetten voor andere burgers en zo bij te dragen aan de oplossing 

van een aantal maatschappelijke problemen. Maar zoals de term actief burgerschap 

al suggereert zijn de ambities breder. Door actief bij te dragen aan het welzijn van 

andere burgers en van de samenleving in het algemeen, zo wordt gedacht, bevor-

dert de vrijwilliger ook zijn of haar eigen vermogens. Anders gezegd: door zich ac-

tief in te zetten voor anderen en voor de samenleving wordt de vrijwilliger zelf een 

‘volwaardiger burger’, dat wil zeggen: een ‘verantwoordelijk, zorgzaam, fatsoenlijk 

en deliberatief’ lid van de gemeenschap (Tonkens 2006: 14).

Daarnaast komt de groeiende aandacht voor vrijwilligerswerk voort uit recente 

veranderingen in het vrijwilligerswerk zelf. Zo zijn de motieven van burgers zelf 

voor het verrichten van vrijwilligerswerk, en meer in het algemeen voor het onder-

steunen van anderen, in de afgelopen decennia veranderd. Daar waar vroeger veel 

vrijwilligerswerk voortkwam uit noodzaak, afhankelijkheid en/of sociale dwang, is 

vrijwilligerswerk nu veel meer onderdeel van een individueel streven naar zingeving 

en verbondenheid met anderen, of zoals Komter (2003: 209) schrijft: ‘Mensen zijn, 

althans in veel westerse samenlevingen, niet meer solidair met anderen omdat ze 

elkaar nodig hebben voor hun overleving, maar omdat ze er zelf voor kiezen’.4 Tot 

slot is ook de wijze waarop burgers vrijwilligerswerk willen verrichten aan het ver-

anderen. Vrijwilligers vragen om flexibiliteit voor wat betreft de tijd die zij investe-

ren; veel vrijwilligers vragen om vrijwilligerswerk met een vooraf vastgestelde duur 

(Paine, Malmersjo en Stubbe 2007). Meijs en Brudney (2004) maken in dit verband 

onderscheid tussen de ‘traditionele vrijwilliger’ die veel tijd aan het vrijwilligerswerk 

kan besteden, en de ‘nieuwe vrijwilliger’ die slechts beperkt beschikbaar is.

Het bovenstaande impliceert een andere kijk op en een (potentieel) andere invul-

ling van vrijwilligerswerk dan tot nu toe gebruikelijk was. Het impliceert dat bij de 

organisatie en de invulling van vrijwilligerswerk niet alleen de vraag wordt gesteld 

of de vrijwilligersorganisaties en vooral hun cliënten baat hebben bij de verrichte 

activiteiten, maar ook in hoeverre de activiteiten aansluiten bij de behoeften van de 

vrijwilligers. Vanzelfsprekend ontkwamen vrijwilligersorganisaties er bij de organisa-

tie van hun activiteiten ook in het verleden niet aan aandacht te besteden aan deze 

behoeften, al was het alleen maar om voldoende vrijwilligers te kunnen werven 

en niet te veel vrijwilligers te verliezen. Maar in de huidige tijd is er voor vrijwil-

4 Meer over de motieven van verschillende categorieën burgers om vrijwilligerswerk te verrichten in 
paragraaf 2.3.
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ligersorganisaties in toenemende mate naast een praktische ook een andere, deels 

normatieve noodzaak om aandacht te besteden aan wat (potentiële) vrijwilligers 

precies willen en nodig hebben: vrijwilligerswerk dient ook bij te dragen aan de ont-

wikkeling van de competenties van vrijwilligers zélf. Om die reden wordt in studies 

als die van Meijs (2000) aandacht besteed aan ‘vrijwilligersmanagement’. Meijs en 

Hoogstad (2001) onderscheiden bijvoorbeeld ‘programma-‘ en ‘ledenmanagement’. 

In dergelijke studies ligt een sterke nadruk op datgene wat vrijwilligersorganisaties 

doen en kunnen doen om vrijwilligers te vinden en te binden, terwijl het ons in dit 

onderzoek vooral om de wisselwerking tussen vrijwilligers en vrijwilligersorganisa-

ties gaat. Om die reden besteden we hier alleen aandacht aan het management van 

de organisaties voor zover het van belang is in de relatie met de vrijwilligers.

Een vrijwilligersorganisatie moet de redenen van haar vrijwilligers om voor een 

bepaalde activiteit of organisatie te kiezen dus in toenemende mate kennen en er-

kennen. Potentiële vrijwilligers zullen duidelijk moeten maken wat ze van het werk 

verwachten en de organisaties zullen hen op hun beurt duidelijk moeten maken wat 

zij kunnen bieden. Hoe groter de ‘fit’ tussen de behoeften van potentiële vrijwilli-

gers en datgene wat vrijwilligersorganisaties kunnen aanbieden, hoe groter de kans 

dat potentiële vrijwilligers daadwerkelijk vrijwilligers worden, dat de organisaties er 

in slagen de vrijwilligers voor langere tijd aan zich te binden én dat vrijwilligersor-

ganisaties, hun cliënten en de vrijwilligers baat hebben bij de verrichte activiteiten.

Om hun vrijwilligersbestand te diversifiëren zijn organisaties dan ook steeds 

meer geneigd hun aanbod aan te passen, zodat het vrijwilligerswerk aantrekke- 

lijker wordt voor nieuwe categorieën vrijwilligers. Evans en Saxton (2005) stellen 

dat organisaties voor vrijwilligerswerk in de 21e eeuw moeten erkennen dat vrijwil-

ligerswerk een product is dat mensen willen ‘kopen’. Zij roepen op tot een ‘produc-

tisering van vrijwilligerswerk’. Dus als burgers bijvoorbeeld graag kort of eenmalig 

vrijwilligerswerk verrichten, zouden organisaties eenmalig of ‘flexibel’ vrijwilligers-

werk moeten aanbieden. 

In navolging van Harteloh (2000: 82) zou de ‘fit’ tussen de behoeften van poten-

tiële vrijwilligers en datgene wat vrijwilligersorganisaties aanbieden kunnen worden 

gedefinieerd als:

‘De optimale verhouding tussen gerealiseerde mogelijkheden en het normatief 

referentiekader van de verschillende betrokkenen. […] De gerealiseerde mogelijk-

heid is het object van beoordeling (eigenschappen van het vrijwilligerswerk) en het 

normatief referentiekader gaat over de wensen, verwachtingen en belevingen van 

de belanghebbenden.’

Harteloh benadrukt in zijn definitie dus dat zowel de praktische als de norma-
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tieve wensen en mogelijkheden van de belanghebbenden met elkaar in evenwicht 

moeten zijn, wil er sprake zijn van een ‘fit’. De belanghebbenden die een actieve rol 

spelen in het onderhavige onderzoek zijn vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

In dit onderzoek wordt verondersteld dat er sprake is van een ‘fit’, wanneer de 

methodes die een vrijwilligersorganisatie hanteert om vrijwilligers te werven, te 

selecteren en te binden effectief zijn. Hierbij wordt verondersteld dat vrijwilligers-

organisaties het belang van hun achterban, de cliënt of patiënt, in het oog houden. 

Logischerwijs zal dit van invloed zijn op de instrumenten die vrijwilligersorganisaties 

kunnen inzetten om te voldoen aan de wensen en verwachtingen van (potentiële) 

vrijwilligers met het doel hen te werven en aan zich te binden. Zo hebben in 2005 

organisaties van cliënten, aanbieders en beroepsgroepen normen opgesteld voor 

het leveren van verantwoorde zorg (Scholten en Overbeek 2009). Centraal hierin 

staat de kwaliteit van leven: mensen moeten ondersteund worden om zo veel moge-

lijk hun leven te kunnen leiden zoals ze dat willen en gewend zijn en de dingen te 

kunnen doen die ze, gelet op hun mogelijkheden en beperkingen, zelf belangrijk 

en zinvol vinden. In dit onderzoek wordt verondersteld dat de stem en het belang 

van de cliënt en/of patiënt door vrijwilligersorganisaties in acht worden genomen en 

vertaald worden naar de instrumenten die zij ontwikkelen om nieuwe categorieën 

vrijwilligers aan te trekken en aan zich te binden. 

‘Methode’ en ‘instrument’

Dit onderzoek richt zich op de methoden van werving, selectie en binding van 

vrijwilligers door vrijwilligersorganisaties. Een ‘methode’ wordt in het kader van dit 

onderzoek opgevat als een weldoordacht samenstel van instrumenten dat als doel 

heeft vrijwilligers te werven, selecteren en binden. Een methode is er daarom op 

gericht een ‘fit’ tot stand te brengen tussen de behoeften van (potentiële) vrijwil-

ligers en datgene wat vrijwilligersorganisaties aanbieden. Een ‘instrument’ wordt 

vervolgens gedefinieerd als een materieel of immaterieel middel waarmee wordt 

getracht organisatiedoelen te bereiken. In dit onderzoek kijken we naar de ‘fit’ tus-

sen instrumenten en de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van (potentiële) 

vrijwilligers.

2.2. Theoretisch kader: waarom, wat en wanneer

Onderzoek naar de effectiviteit van methoden van werving, selectie en binding start 

met onderzoek naar de wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de belang-

hebbenden. In dit onderzoek worden onder ‘belanghebbenden’ verstaan:  

a) de (potentiële) vrijwilliger en b) de vrijwilligersorganisatie. Om te kunnen bepa-

len of er sprake is van een ‘fit’ tussen de behoeften van potentiële vrijwilligers en 

datgene wat vrijwilligersorganisaties aanbieden, is het noodzakelijk voor elk van 
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beide categorieën belanghebbenden te achterhalen welke wensen, verwachtingen 

en mogelijkheden zij precies hebben. Volgens Meijs, Ten Hoorn en Brudney (2006) 

wordt het ‘vrijwilligerspotentieel’ bepaald door de bereidheid, beschikbaarheid en 

geschiktheid van mensen om vrijwilligerswerk te verrichten. Zij hanteren hiervoor 

het begrip ‘volunteerability’, oftewel de combinatie van factoren die bepalend is 

voor de mate waarin iemand bereid en in staat is om aan vrijwilligerswerk te doen. 

Een soortgelijke inventarisatie van factoren zou gemaakt kunnen worden van de 

wensen, verwachtingen en mogelijkheden van de vrijwilligersorganisatie, waarna 

beide inventarisaties vergeleken kunnen worden en de mate van ‘fit’ kan worden 

bepaald. Voorwaarde daarvoor is wel dat beide inventarisaties gebaseerd zijn op 

dezelfde selectie van dimensies, dat wil zeggen: zodanig plaatsvinden dat de uit-

komsten ervan vergeleken kunnen worden. In het navolgende zal een theoretisch 

kader worden ontwikkeld dat een dergelijke vergelijking mogelijk maakt. In dit 

kader wordt onderscheid gemaakt tussen het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘wanneer’ 

van vrijwilligerswerk (zie figuur 2).

•	 Het waarom verwijst enerzijds naar ‘behoeften’ die aan de wil van de (poten-

tiële) vrijwilliger om vrijwilligerswerk te willen verrichten ten grondslag liggen 

en anderzijds naar de ‘middelen’ die de vrijwilligersorganisatie inzet om aan die 

behoeften tegemoet te komen.

•	 Het wat duidt enerzijds op de kwaliteiten die de (potentiële) vrijwilliger te bieden 

heeft (zijn of haar ‘geschiktheid’) en anderzijds op de taken die de vrijwilligersor-

ganisatie de (potentiële) vrijwilliger wil laten verrichten.

•	 Het wanneer betreft enerzijds de praktische beschikbaarheid van de (potentiële) 

vrijwilliger, en anderzijds de wijze waarop de vrijwilligersorganisatie de taken in 

praktische zin heeft georganiseerd.

In dit onderzoek zal dit schema als een heuristisch instrument worden gehanteerd, 

dat wil zeggen dat het schema wordt gebruikt om de casussen te kunnen onder-

zoeken (waar moet de onderzoeker op letten?) en om de onderzoeksresultaten te 

‘ordenen’ (hoe moeten de resultaten worden geïnterpreteerd?). Dit wil niet zeggen 

dat dit kader uitsluitend is en dat alleen die onderwerpen zullen worden bestudeerd 

en geanalyseerd die in het schema passen. Zo zal onder meer door de keuze van 

onderzoeksmethoden (o.a. semigestructureerde interviews en focusgroepen, zie 

hoofdstuk 3 en de bijlagen) ruimte worden gecreëerd voor het vinden van onver-

wachte onderzoeksresultaten.

In het navolgende zullen nu de drie bovengenoemde dimensies verder worden 

toegelicht en gepreciseerd.
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Figuur 2: Het waarom, wat en wanneer van vrijwilligerswerk

Dimensie 1: Waarom

Vrijwilligerswerk gebeurt vanuit een bepaalde motivatie waar behoeften aan ten 

grondslag liggen. Bij ‘motivatie’ – afgeleid van het Latijnse movere, ‘bewegen’ (Karr 

2009) – gaat het volgens Vinke (2004) om de energie die iemand vrijmaakt om met 

gericht gedrag gewenste opbrengsten te kunnen realiseren. In de psychologie wordt 

motivatie aangeduid als het geheel van factoren, driften en energie waardoor het 

gedrag richting krijgt en behoudt. Het komt bij motiveren dus neer op het gedrag van 

een persoon, gegeven wat voor hem of haar aantrekkelijk of juist afstotend is, waar-

mee gewenste doelen worden gerealiseerd of vermeden (Vinke 2004). In de literatuur 

wordt veelal een onderscheid gemaakt tussen intrinsieke motivatie (vanuit de persoon 

zelf komende) en extrinsieke motivatie (van buiten de persoon komende) (Karr 2009). 

Intrinsieke motivatie bestaat meestal uit gevoelens van tevredenheid en voldoening; 

extrinsieke beloning in de vorm van economische of sociale beloning kan de intrinsieke 

motivatie negatief beïnvloeden (Plemper, Wentink en Broenink 2005).

Over de relatie tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie en beloning wordt 

verschillend gedacht. Zo zijn bijvoorbeeld de meningen over het effect van het ver-

plichtende karakter van de huidige maatschappelijke stage op middelbare scholieren 

verdeeld. De Gruijter en Dekker (2006) stellen dat een verplichting niet problematisch 

is, mits leerlingen het gevoel hebben dat de maatschappelijke stage hen iets oplevert. 

Karr (2006) meent echter dat een zekere mate van verplichting leerlingen die een neu-

trale houding aannemen ten aanzien van vrijwilligerswerk wel over de streep kan trek-

ken, maar dat terughoudend moet worden omgegaan met dwang. Eerdere ervaringen 

opgedaan met gedwongen vrijwilligerswerk of vrijwilligerswerk waar een straf en/of 

beloning tegenover staat, bevestigen volgens Karr de sociaalpsychologische theorie 

dat externe beloning de intrinsieke motivatie om vrijwilligerswerk te verrichten kan 

Vrijwilliger Vrijwilligersorganisatie

WAAROM behoeften

FIT

middelen

CliëntWAT

expertise vereiste expertise

ervaring vereiste ervaring

WANNEER

tijd vereiste tijd

duur vereiste duur

flexibiliteit vereiste flexibiliteit
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ondermijnen. Intrinsieke motivatie vindt immers haar oorsprong in de aard van de 

activiteit zelf en heeft niets van doen met een externe beloning, zoals studiepunten 

bij een verplichte maatschappelijke stage. Ook Vinke (2004) meent dat een persoon 

die met plezier werkt, dat werk minder prettig zal vinden als het ook extrinsiek wordt 

beloond, omdat dit laatste de intrinsieke motivatie zou uitdoven.

Tot slot: motivatie is geen statisch fenomeen. De motieven om vrijwilligerswerk 

te verrichten kunnen in de loop van de tijd verschuiven. Zo kan bijvoorbeeld de 

extrinsieke motivatie van een scholier om vrijwilligerswerk te verrichten in het kader 

van zijn of haar verplichte maatschappelijke stage (beloning: studiepunten) gaande-

weg plaats maken voor een meer intrinsieke motivatie (beloning: plezier, voldoe-

ning, etc.) wanneer de scholier tijdens de stage de positieve kanten van ontmoetin-

gen ontdekt of positieve waardering krijgt voor de verrichte activiteiten (Karr 2009). 

Uit onderzoek blijkt dat er in de afgelopen decennia in Nederland aanzienlijke 

veranderingen zijn opgetreden in de motivatie van burgers om vrijwilligerswerk te 

verrichten. In de periode na de Tweede Wereldoorlog deed men vrijwilligerswerk 

vaak vanuit de behoefte om invulling te geven aan een kerkelijke overtuiging of als 

uitvloeisel van het lidmaatschap van een vereniging. Onder invloed van onder meer 

de ontzuiling, de uitbouw van de verzorgingstaat en de verdergaande individua-

lisering van de Nederlandse samenleving zijn de motieven voor het verrichten van 

vrijwilligerswerk in de afgelopen decennia aanzienlijk veranderd. (Plemper e.a. 

2005). Niet meer het lidmaatschap van een vereniging, maar de wens om anderen 

te helpen, mensen te ontmoeten, iets te leren of eenvoudigweg het hebben van 

plezier, worden in toenemende mate genoemd als redenen voor het verrichten van 

vrijwilligerswerk (Plemper e.a. 2005). Uit een Europees onderzoek naar de motieven 

om vrijwilligerswerk te verrichten blijkt dat driekwart van de Nederlandse onder-

vraagden het simpelweg leuk vindt om vrijwilliger te zijn (Gaskin 1995). Ook is de 

waardering van de omgeving een belangrijke motivatie. Meer in algemene zin kan 

een onderscheid worden gemaakt tussen normatieve en relationele motieven. Nor-

matieve motieven hebben betrekking op religieuze of ideologische overwegingen, 

en normen en waarden die men van huis uit mee heeft gekregen. Relationele motie-

ven zijn te vinden in de relatie die de vrijwilliger met de ontvanger van zorg heeft. 

Hier kan een bepaalde loyaliteit of verantwoordelijkheid aan ten grondslag liggen. 

Het waarom van vrijwilligerswerk kan ook in de vorm van beloningen vertaald wor-

den: waar doet een vrijwilliger het voor? Hierbij kan een onderverdeling worden 

gemaakt in ten minste vier subgroepen: materiële beloning, emotionele beloning, 

normatieve beloning en sociale beloning (vgl. Karr 2009). Materiële beloning heeft 

vooral betrekking op financiële en andere materiële tegemoetkomingen zoals ca-

deaus. Emotionele beloning is datgene wat de vrijwilliger ontvangt vanuit de relatie 
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die hij of zij met de ontvanger van zorg heeft; dit kan bijvoorbeeld een bepaalde 

vorm van voldoening zijn. Normatieve beloning verwijst naar het succesvol navol-

gen van bepaalde normatieve principes, zoals de opvatting dat men zich dient in 

te zetten voor de hulpbehoevende medemens. Sociale beloning tenslotte omvat de 

immateriële beloning die de vrijwilliger vanuit de omgeving krijgt, zoals waardering 

of aanzien (vgl. Pearce 1993). 

Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat de voorkeur van vrijwil-

ligers in het algemeen uitgaat naar immateriële beloningen. De waardering voor de 

inzet van de vrijwilligers in de vorm van een warm woord, een persoonlijk bedankje 

en interesse van de buitenwereld krijgen de voorkeur. Wanneer vrijwilligers betaald 

krijgen voor hun werkzaamheden, zetten ze zich minder in. Ze hebben over het 

algemeen geen behoefte aan (hoge) beloningen en maken duidelijk onderscheid 

tussen betaald werk en vrijwilligerswerk (Plemper e.a. 2005). 

Dimensie 2: Wat

Deze dimensie betreft de inhoudelijke taken die aan vrijwilligerswerk verbonden zijn. 

De nagestreefde ‘fit’ tussen de behoeften van potentiële vrijwilligers en datgene wat 

vrijwilligersorganisaties aanbieden, is dan ook afhankelijk van de mate van geschikt-

heid van de (potentiële) vrijwilliger. Over welke expertise en ervaring beschikt de 

(potentiële) vrijwilliger en wat verwacht de vrijwilligersorganisatie van hem of haar? 

Belangrijk hierbij is te kijken naar de middelen die vooral de vrijwilligersorganisatie in 

kan zetten om de ‘fit’ te optimaliseren. Te denken valt hierbij aan het bieden van de 

mogelijkheid om een training of cursus te volgen. Ook is begeleiding in de vorm van 

persoonlijke aandacht en intervisie een optie om de geschiktheid te optimaliseren. 

Dimensie 3: Wanneer

Bij de beschikbaarheid spelen de tijd, de duur en de mate van flexibiliteit van het 

vrijwilligerswerk een rol. Zoals eerder opgemerkt is de manier waarop burgers vrij-

willigerswerk willen verrichten aan het veranderen. Vrijwilligers vragen in toene-

mende mate om flexibiliteit voor wat betreft de tijd die zij investeren; veel vrijwil-

ligers vragen om vrijwilligerswerk met een vooraf vastgestelde duur (Paine e.a. 

2007). Om hun vrijwilligersbestand te diversifiëren kunnen organisaties hun aanbod 

aanpassen of een nieuw aanbod creëren zodat nieuwe categorieën vrijwilligers 

aangetrokken kunnen worden. 

Zoals eerder opgemerkt roepen Evans en Saxton (2005) op tot een ‘productise-

ring van vrijwilligerswerk’. Zij adviseren organisaties hun aanbod aan te passen of 

nieuw aanbod te creëren zodat nieuwe categorieën vrijwilligers aangetrokken kun-

nen worden. Wanneer burgers dus graag kort of eenmalig vrijwilligerswerk verrich-

ten, zouden organisaties eenmalig of ‘flexibel’ vrijwilligerswerk moeten aanbieden. 

In het algemeen lijkt het erop dat de toename van kortdurend vrijwilligerswerk wel 
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een positieve bijdrage levert aan datgene wat door Meijs e.a. (2006) ‘volunteer- 

ability’ wordt genoemd, oftewel de combinatie van factoren die bepalend is voor de 

mate waarin iemand bereid en in staat is om vrijwilligerswerk te verrichten.

2.3. Categorieën vrijwilligers

Uit onderzoek blijkt dat er belangrijke verschillen bestaan tussen diverse bevolkings-

categorieën wat betreft de mate waarin zij vrijwilligerswerk verrichten en het soort 

vrijwilligerswerk dat zij verrichten. Dit onderzoek richt zich op het onderscheid  

tussen de volgende categorieën burgers: 

•	 Jongeren en ouderen: in de literatuur kunnen verschillende definities van ‘oud’ en 

‘jong’ worden aangetroffen; in sommige gevallen wordt een ander onderscheid 

gehanteerd, bijvoorbeeld tussen ‘jongeren’, ‘jongvolwassenen’, etc., of een on-

derscheid naar generaties (zie bijvoorbeeld Karr 2009). Evenhuis (2002) maakt een 

onderscheid tussen vijf levensfasen: de vroege jeugd (0-15 jaar), de jongvolwas-

senheid (15-30 jaar), de volwassenheid (30-60 jaar), de actieve ouderdom (60-80 

jaar) en de afhankelijke ouderdom (80 jaar en ouder). In dit onderzoek zal de 

indeling van Evenhuis vooralsnog worden overgenomen. Indien noodzakelijk zal 

eventueel de indeling tijdens het onderzoek worden aangepast.

•	 Allochtonen en autochtonen: in de literatuur kunnen verschillende definities 

van ‘allochtoon’ worden aangetroffen. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de 

definitie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS 1999) hanteert. Onder 

‘allochtoon’ verstaat het CBS een in Nederland woonachtig persoon van wie ten 

minste één van de ouders in het buitenland is geboren. Een allochtoon van de eer-

ste generatie is in het buitenland geboren, terwijl een allochtoon van de tweede 

generatie in Nederland is geboren, waarbij Suriname en de Nederlandse Antillen 

tot het buitenland gerekend worden. Volgens deze definitie bestaan allochtonen 

van de derde generatie niet; zij worden gerekend tot de ‘autochtonen’.

•	 Mannen en vrouwen.

In het vervolg van deze paragraaf zal een inventarisatie worden gemaakt van bestaan-

de inzichten ten aanzien van de werving, selectie en binding van deze categorieën 

burgers: wat zijn precies hun behoeften en in hoeverre en op welke wijze kunnen 

Nederlandse vrijwilligersorganisaties hier rekening mee houden in hun pogingen deze 

categorieën voor hun organisatie te winnen? Deze inventarisatie is gebaseerd op een 

verkenning van de bestaande wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp en op 

een zestal interviews met experts uit de wetenschap en uit de vrijwilligerspraktijk.5

5  Zie voor details Bijlage 2.
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2.3.1. Jongeren en ouderen

Een groot deel van de ouderen in Nederland is maatschappelijk actief; het vrijwilligers-

werk in Nederland steunt dan ook voor een belangrijk deel op de inzet van ouderen. 

Zo blijkt uit onderzoek van Knulst en Van Eijk (2002) dat in Nederland bijna de helft 

van de vrijwilligersuren voor rekening komt van 55-plussers. In steeds mindere mate 

zetten 55-plussers zich echter in uit een veronderstelde morele verplichting zoals vroe-

ger veelal het geval was; zij zijn in toenemende mate vrijwilliger omdat ze het prettig 

vinden nuttig te zijn en iets voor anderen te betekenen (Grünell 2002). Ongeveer 45% 

van de 55-plussers verricht vrijwilligerswerk en dan vooral in de kerk, de sportvereni-

ging of in de zorg. Wanneer deze ouderen geen betaalde arbeid meer verrichten, 

noemen zij vaak de ruime beschikbaarheid van tijd als reden om aan vrijwilligerswerk 

te doen. Ook zijn een hoog opleidingsniveau en een goede gezondheid bevorderlijk 

voor de maatschappelijke inzet van ouderen (Breedveld e.a. 2004).

Er zijn belangrijke verschillen waarneembaar tussen de inzet van jongeren en ou-

deren in het vrijwilligerswerk. Volgens het CBS (1999) verrichten jongeren (18-24 jaar) 

vooral vrijwilligerswerk voor jongerenorganisaties en sportclubs en minder in de zorg, 

het onderwijs en voor levensbeschouwelijke organisaties. Volgens het SCP zijn jon-

geren (12-19 jaar) vooral actief in sportverenigingen, op enige afstand gevolgd door 

school en kerk. Daarnaast is de laatste jaren een trend waarneembaar dat Nederlandse 

jongeren, vaak op eigen kosten, vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden verrichten.

Vaak wordt verondersteld dat het moeilijk is om jongeren aan te spreken en te 

motiveren om aan vrijwilligerswerk te doen. Uit onderzoek blijkt echter dat jonge-

ren wel degelijk op zoek zijn naar manieren om een maatschappelijke bijdrage te 

leveren en graag deel willen uitmaken van een groep die interessante dingen doet. 

Volgens MOVISIE is het ‘productief inzetten’ van verschillen een manier waarop 

vrijwilligersorganisaties beter gebruik kunnen maken van de specifieke kracht van 

jongeren en beter kunnen aansluiten bij hun behoeften. Verschillen in visie of 

aanpak kunnen gemakkelijk leiden tot onbegrip of een gebrek aan vertrouwen; ook 

kunnen ze jongeren en ouderen onzeker maken over hun eigen rol en functioneren. 

Dat verschillen tussen jong en oud ook heel productief kunnen zijn, blijkt als jonge-

ren en ouderen gaan samenwerken. De verschillende talenten en visies van jongeren 

en ouderen kunnen elkaar dan aanvullen (MOVISIE 2009a).

Een tweede manier is volgens MOVISIE ‘het zien van kansen’. Uit onderzoek blijkt 

dat de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren toeneemt. Mede door het losser 

worden van ‘traditionele’ verwantschapsbanden zijn jongeren volgens MOVISIE in 

toenemende mate op zoek naar betekenisvolle relaties, naar groepen waarin ze kun-

nen participeren en waaraan ze eigenwaarde kunnen ontlenen. Dat biedt kansen voor 

vrijwilligersorganisaties die meer jongeren bij hun werk willen betrekken. Daarnaast 

wijst MOVISIE er op dat jongeren niet snel zelf het initiatief zullen nemen, omdat ze 

onzeker zijn over hun capaciteiten en ideeën. Hierdoor krijgen ouderen het idee dat 
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jongeren geen verantwoordelijkheden willen dragen, waardoor ze geen taken uit 

handen geven. Een coachende houding naar jongeren lijkt een werkbaar alternatief, 

te meer omdat uit onderzoek blijkt dat jongeren graag leren. Maar wanneer ouderen 

aan de jongeren geen ruimte laten om zich te ontwikkelen, zullen jongeren niet snel 

doorgroeien en initiatief nemen (MOVISIE 2009a). 

Ivet Pieper van de Stichting Alexander, een landelijk instituut voor jongerenpar-

ticipatie en actiegericht jongerenonderzoek, bevestigt het beeld dat uit de litera-

tuur naar voren komt (E1). Volgens haar vinden jongeren het in eerste instantie 

‘gewoon leuk’ om iets met andere jongeren te doen. Daarnaast zal er ook ‘een 

gezelligheidscomponent’ in het vrijwilligerswerk moeten zitten om jongeren aan te 

trekken. Volgens Pieper willen jongeren net als andere vrijwilligers wel degelijk een 

bijdrage leveren aan de samenleving en iets goeds doen voor anderen, maar moeten 

vrijwilligersorganisaties hier bij de werving van jongeren niet de nadruk op leggen. 

Zij houden van ‘actie, iets voor elkaar krijgen, iets met een kop en een staart’. Het 

gezellige, het nieuwe en het uitdagende moet benadrukt worden om jongeren te 

interesseren voor vrijwilligerswerk. Daarbij hebben jongeren vaker dan ouderen de 

ambitie en behoefte om dingen anders te regelen en verbetering aan te brengen in 

situaties met als doel om anderen te helpen, waarbij zij het - anders dan ouderen - 

belangrijk vinden om tegelijkertijd iets nieuws te leren en de eigen vaardigheden te 

versterken. Een andere meerwaarde die jongeren aan vrijwilligerswerk toekennen, 

is het uitbreiden van hun sociaal netwerk. Zo kan het bijvoorbeeld in hun voordeel 

zijn om als eerste op de hoogte te zijn van leuke activiteiten waarbij zij ook nog 

vooraan staan om mee te doen. Dit verleent jongeren, aldus Pieper, ‘een bepaalde 

status’ onder hun leeftijdsgenoten.

Daarnaast lijken jongeren meer dan ouderen open te staan voor een geldelijke 

beloning van het vrijwilligerswerk. Een ander duidelijk verschil tussen jongeren en 

ouderen is volgens Pieper dat jongeren - meer dan ouderen - er graag bij willen 

horen en gewaardeerd willen worden. Zij adviseert vrijwilligersorganisaties dan ook 

met jongeren te gaan praten, goed na te denken over wat zij (kunnen) bieden en 

zich af te vragen of hun aanbod wel is afgestemd op de jongeren. Zo zijn jongeren 

volgens haar bijvoorbeeld eerder geneigd mee te doen aan incidentele activiteiten, 

in plaats van aan het meer structurele vrijwilligerswerk dat vrijwilligersorganisaties 

van oudsher aanbieden. Pieper adviseert vrijwilligersorganisaties om dan wel struc-

tureel afspraken te maken met zogenoemde ‘leveranciers van jongeren’. Te denken 

valt hierbij aan scholen die hun leerlingen verplichten een bepaald aantal uren per 

jaar aan een maatschappelijke stage te besteden.

Met betrekking tot de begeleiding van vrijwilligers benadrukt Pieper het belang 

dat jongeren hechten aan de samenwerking met andere jongeren tijdens het vrijwil-

ligerswerk. Tenslotte onderstreept zij dat vrijwilligersorganisaties bij de begeleiding 

van jongeren duidelijke afspraken moeten maken en moeten uitgaan van de kracht 
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van jongeren. Jongeren zijn volgens haar ‘energiek’ en meer dan ouderen ‘in voor 

nieuwe dingen’. Daar zouden vrijwilligersorganisaties meer van kunnen profiteren 

dan zij nu doen.

2.3.2. Allochtonen en autochtonen

Allochtone Nederlanders zijn vaak actief in zelforganisaties en als mantelzorger, 

maar nemen relatief minder vaak deel aan vrijwilligerswerk bij algemene vrijwil-

ligersorganisaties dan autochtone Nederlanders. Veel allochtonen zijn van huis 

uit niet vertrouwd met westerse vormen van maatschappelijke inzet en met de 

zorgsector in het bijzonder (Scholten en Overbeek 2009). Organisaties in deze sector 

zijn daarom nog niet of nauwelijks ‘gekleurd’, terwijl zij nieuwe vrijwilligers hard 

nodig hebben. Bovendien weerspiegelen organisaties op deze manier nauwelijks de 

groeiende diversiteit in de Nederlandse samenleving. Dit roept de vraag op welke 

factoren op de eerdergenoemde dimensies waarom, wat en wanneer doorslag-

gevend zijn in de keuze van allochtonen om zich al dan niet in te zetten voor 

vrijwilligersorganisaties. 

Uit onderzoek van Palet (2005), het steunpunt voor multiculturele ontwikkeling 

in Noord-Brabant, blijkt dat allochtone vrijwilligers groot belang hechten aan het 

opbouwen van respect tussen allochtonen en autochtonen, en aan het verkennen en 

accepteren van elkaars normen en waarden. Palet adviseert vrijwilligersorganisaties 

dan ook om meer voorlichting te geven aan allochtonen en hun organisaties over 

de precieze inhoud van vrijwilligerswerk en meer tijd en aandacht te investeren in 

direct contact en informatie-uitwisseling tussen organisaties van allochtonen, vrijwil-

ligersorganisaties en (potentiële) vrijwilligers. Tenslotte raadt Palet vrijwilligersorga-

nisaties aan de kennis van verschillende categorieën allochtonen te vergroten en de 

deskundigheid op het terrein van interculturele communicatie te verbeteren.

Volgens Warner Hemmes van het ACB Kenniscentrum, een non-profit organisatie 

die de gelijkwaardige deelname van allochtonen aan het maatschappelijk verkeer 

tracht te bevorderen, verrichten allochtonen echter wel net zoveel of misschien wel 

meer vrijwilligerswerk dan autochtonen (E3). Alleen benoemen allochtonen hun 

inzet minder vaak als zodanig en beperken zij hun inzet veelal tot ‘de eigen kring’. 

Volgens zijn collega Ewoud Butter van het ACB Kenniscentrum geldt ook voor al-

lochtone jongeren dat zij een voorkeur hebben voor incidenteel vrijwilligerswerk, 

maar dat zij niettemin vaker dan autochtone jongeren bereid zijn zich voor langere 

tijd aan vrijwilligersorganisaties te binden (E2). Dit laatste geldt echter vooral voor 

vrijwilligersorganisaties die zich exclusief richten op een bepaalde categorie alloch-

tonen en hun vrijwilligers ook voornamelijk uit deze categorie rekruteren. Bij deze 

organisaties voelen allochtone jongeren zich, zo zegt Butter, meer betrokken, lopen 

zij minder aan tegen ‘culturele drempels’ en is meer aandacht voor hun culturele 

en/of religieuze achtergrond. Vanuit de religie en de religieuze gemeenschap wor-
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den allochtone jongeren nadrukkelijk gestimuleerd iets voor anderen te betekenen 

en ontvangen zij daarvoor volgens Hemmes en Butter ‘religieuze pluspunten’.

Volgens Hemmes zijn veel overwegend autochtone vrijwilligersorganisaties 

weinig succesvol in het werven van allochtonen doordat zij te zeer ‘Nederlands 

zijn ingesteld’. Butter geeft vrijwilligersorganisaties dan ook het advies ‘kritisch te 

kijken naar hun eigen ongeschreven regels en culturen’. Volgens Butter is het voor 

vrijwilligersorganisaties een eerste stap om vast te stellen waar allochtonen in hun 

organisatie precies tegenaan lopen en hoe barrières kunnen worden weggenomen. 

Belangrijk is hierbij dat vrijwilligersorganisaties duidelijke keuzes maken: zijn de 

bestuurders en vrijwilligers binnen de organisatie werkelijk bereid structuren en 

werkwijzen aan te passen? Tenslotte denkt Hemmes dat vrijwilligersorganisaties 

meer succes zouden hebben bij het werven van allochtonen wanneer zij hen in 

groepsverband zouden benaderen. Zij zouden zich dan, eenmaal geworven, minder 

snel ‘eenlingen voelen in een groter verband’. 

2.3.3. Mannen en vrouwen 

Met betrekking tot de participatie van vrouwen in vrijwilligerswerk is bekend dat 

autochtone vrouwen evenveel vrijwilligerswerk verrichten als mannen. Maar vooral 

vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst doen minder aan vrijwilligerswerk 

dan de mannen. Surinaamse en Antilliaanse vrouwen zijn wel weer vaak vrijwilliger 

(Keuzekamp en Merens 2006).

Over het algemeen speelt het beschikken over vrije tijd een belangrijke rol bij 

de keuze om actief te worden in het vrijwilligerswerk. Naarmate mensen ouder 

worden besteden zij meer uren aan vrijwilligerswerk en informele zorg. Mannen 

met tijd (vooral werkloze en arbeidsongeschikte mannen) zijn op dit vlak actiever 

dan mannen met een baan. De groeiende deelname van vrouwen op de arbeids-

markt heeft er in de afgelopen decennia toe geleid dat zij zich minder vaak inzetten 

voor vrijwilligersorganisaties. Dit geldt sterker naarmate zij, net als oudere mannen, 

langer aan het arbeidsproces deelnemen en ook van hen wordt verwacht dat zij de 

toenemende vergrijzing van de Nederlandse samenleving het hoofd helpen bieden 

(Grünell 2002).

Allochtone mannen besteden gemiddeld meer tijd aan vrijwilligerswerk dan 

allochtone vrouwen, al zijn de laatsten vaker actief in de zorg en participeren de 

mannen vaker als vrijwilligers in sport- en andere recreatieve organisaties.

Meer in algemene zin kiezen vrouwen eerder voor vrijwilligerswerk op school of 

in de zorg. Eén van de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van mannelijke 

vrijwilligers in de zorg is de nog altijd gangbare opvatting dat het werk in de zorg 

‘typisch vrouwelijk’ is. Daarnaast lijkt in sommige culturen de opvatting dat werk 

in de zorg een lage maatschappelijke status heeft een rol te spelen. Om mannen te 

werven voor vrijwilligerswerk in de zorg dient volgens Grünell (2002) deze drempel 
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weggenomen te worden. De zorg dient gepresenteerd te worden als een voor man-

nen acceptabele bezigheid. Wel stelt Grünell dat motieven van mannen en vrouwen 

om actief te worden in de zorg niet zoveel verschillen. Overigens kiezen mensen 

vaak voor het type vrijwilligerswerk waarin zij diensten kunnen aanbieden waarin 

zij goed zijn en daarin werkt een traditionele arbeidsdeling naar sekse door. 

Volgens Lucas Meijs van de Erasmus Universiteit Rotterdam verschilt de motivatie 

van mannen om aan vrijwilligerswerk te doen niet zoveel van die van vrouwen (E5). 

Niettemin constateert hij dat de bereidheid van mannen om vrijwilligerswerk te ver-

richten bij organisaties als de Zonnebloem en Het Buitenhof altijd al laag is geweest. 

Een eenduidige verklaring voor dit verschijnsel is er volgens Meijs niet. Er zijn wel 

aanwijzingen dat de mate waarin mannen zich in de zorg inzetten samenhangt met 

het specifieke taalgebruik dat bestuurders en vrijwilligers in vrijwilligersorganisa-

ties hanteren. Zo worden mannen volgens hem eerder gestimuleerd door concrete 

formuleringen als ‘er moet gestofzuigd worden’, in plaats van door de algemene 

opmerking dat ‘er vrijwilligerswerk in een verzorgingshuis moet worden verricht’. 

Ook hij signaleert dat mannen gemakkelijker zijn te werven voor bestuursfuncties 

en eerder actief zijn op het sportveld dan in de zorg. Vrijwilligersorganisaties in de 

zorg zouden volgens hem daarom heel precies en concreet moeten omschrijven wie 

ze zoeken en wat ze te bieden hebben.

2.4. Conclusie

Voortdurende veranderingen op het brede terrein van het vrijwilligerswerk maken 

het lastig om ‘vrijwilligerswerk’ in één definitie te vatten. Hustinx e.a. (2007) bij-

voorbeeld introduceren een continuüm van absoluut vrijwilligerswerk via vrijwillig 

geleid vrijwilligerswerk naar verplicht geleid vrijwilligerswerk. Vanwege de centrale 

plaats in dit onderzoek van de nagestreefde ‘fit’ tussen motieven en methoden en 

de mogelijk negatieve effecten van een al te sterke dwang op vrijwilligerswerk, 

wordt in dit onderzoek de nadruk gelegd op het vrijwillige karakter van vrijwil-

ligerswerk. Dit betekent dat ‘vrijwilligerswerk’ in dit onderzoek gedefinieerd wordt 

als ‘activiteiten die in enig georganiseerd verband onbezoldigd worden verricht ten 

behoeve van anderen of van de samenleving, waarbij hoogstens een asymmetrische 

wederkerigheidrelatie bestaat’. 

Om te kunnen bepalen of er sprake is van een ‘fit’ tussen de behoeften van potenti-

ele vrijwilligers en datgene wat vrijwilligersorganisaties aanbieden, is het noodzake-

lijk voor elk van beide categorieën belanghebbenden te achterhalen welke wensen, 

verwachtingen en mogelijkheden zij precies hebben. Om die reden hebben wij hier 

onderscheid gemaakt tussen het ‘waarom’, het ‘wat’ en het ‘wanneer’ van vrijwil-

ligerswerk. Het waarom verwijst enerzijds naar de behoeften van de 
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(potentiële) vrijwilliger en anderzijds naar datgene wat de vrijwilligersorganisatie te 

bieden heeft om aan die behoeften tegemoet te komen. Het wat duidt enerzijds op 

de kwaliteiten van de vrijwilliger en anderzijds op de taken die de vrijwilligersorga-

nisatie de vrijwilliger wil laten verrichten. Het wanneer tenslotte betreft enerzijds 

de praktische beschikbaarheid van de vrijwilliger en anderzijds de wijze waarop 

de vrijwilligersorganisatie de taken in praktische zin heeft georganiseerd. De mate 

waarin sprake is van een ‘fit’ is afhankelijk van de mate waarin sprake is van een 

aansluiting tussen de verschillende onderdelen aan beide zijden van de relatie.

Naast een speurtocht naar een theoretisch kader was dit hoofdstuk ook een eerste 

inventarisatie van de verschillen in motivatie tussen verschillende categorieën vrij-

willigers. Daarbij is aandacht besteed aan de verschillen tussen mannen en vrouwen, 

jongeren en ouderen, en autochtonen en allochtonen. Uit deze inventarisatie bleek 

onder meer dat mannen even vaak vrijwilliger zijn als vrouwen en dat hun mo-

tieven om actief te worden in de zorg niet zoveel verschillen. Wat wel tot verschil 

leidt is het gegeven dat mensen, wanneer zij kiezen voor het vrijwilligerswerk, vaak 

diensten aanbieden waarin zij goed zijn of menen goed te zijn. Daarin klinkt een 

traditionele arbeidsdeling naar sekse door. Vrouwen kiezen eerder voor vrijwilli-

gerswerk op school of in de zorg, terwijl mannen vaker als vrijwilligers in sport- en 

andere recreatieve organisaties actief zijn. 

Ouderen verrichten vooral vrijwilligerswerk in de kerk, de sportvereniging of in 

de zorg. De beschikbare tijd wordt vaak als reden genoemd om vrijwilligerswerk te 

verrichten. Er zijn grote verschillen zichtbaar tussen de inzet van jongere en oudere 

vrijwilligers. Jongeren verrichten vooral vrijwilligerswerk voor jongerenorganisaties 

en sportclubs en minder in de zorg, het onderwijs en voor levensbeschouwelijke 

organisaties. Uit onderzoek blijkt echter dat jongeren wel degelijk op zoek zijn naar 

manieren om een maatschappelijke bijdrage te leveren en graag deel willen uitma-

ken van een groep die interessante dingen doet. 

Ook voor ouderen geldt in toenemende mate dat zij vrijwilligerswerk verrichten 

omdat zij het prettig vinden zich nuttig te voelen en iets voor anderen te betekenen 

en niet omdat zij het een morele plicht vinden. Tot slot nemen allochtonen over het 

algemeen minder vaak deel aan vrijwilligerswerk bij algemene vrijwilligersorganisa-

ties dan autochtone Nederlanders. Veel allochtonen zijn van huis uit niet vertrouwd 

met westerse vormen van maatschappelijke inzet en met de zorgsector. Allochtonen 

zijn veelal actief in zelforganisaties en als mantelzorger. De laatste vorm van zorg 

valt echter buiten de in dit onderzoek gehanteerde definitie van vrijwilligerswerk.



 Een warm nest of een geoliede machine  31  * * * 

Onderzoeksopzet

Na de verkenning van de theorie en het wetenschappelijk debat over vrijwilligerswerk 

in hoofdstuk 2 zal in dit hoofdstuk de opzet van dit onderzoek nader worden toege-

licht. Daartoe zal op basis van de in het vorige hoofdstuk verkregen inzichten eerst de 

aanvankelijke onderzoeksvraag worden omgevormd tot een onderzoekbare vraagstel-

ling. Daarna zullen de twee vrijwilligersorganisaties worden geïntroduceerd. Tenslotte 

wordt toegelicht op welke wijze het onderzoek bij deze organisaties is verricht.

3.1. Empirische vraagstelling

Zoals in de inleiding van dit rapport al is opgemerkt is de vraagstelling van dit on-

derzoek drieledig:

1. Wat zijn de methoden voor het werven, selecteren en binden van de vrijwilligers 

van de Zonnebloem en van Het Buitenhof?

2 In hoeverre sluiten deze methoden aan bij de motivatie en verwachtingen van 

verschillende categorieën vrijwilligers?

3. Welke aspecten van de methoden zijn effectief voor het vinden en binden van 

verschillende categorieën geschikte vrijwilligers en kunnen deze aspecten veral-

gemeniseerd worden naar andere vrijwilligersorganisaties in de zorg?

Op basis van de theoretische verkenning in het vorige hoofdstuk kunnen deze vra-

gen als volgt in deelvragen worden geherformuleerd:

1. Welke middelen zetten vrijwilligersorganisaties in om tegemoet te komen aan 

de behoeften van (potentiële) vrijwilligers, welke taken willen de organisaties 

vrijwilligers laten verrichten, en hoe hebben zij deze taken georganiseerd?

2. Waarom willen (potentiële) vrijwilligers vrijwilligerswerk verrichten (behoeften), 

welke expertise en ervaring hebben zij vrijwilligersorganisaties te bieden  

(geschiktheid) en in hoeverre zijn zij praktisch in staat vrijwilligerswerk te 

verrichten (beschikbaarheid)?

3. In hoeverre bestaat er een ‘fit’ tussen:

 a. de behoeften van de (potentiële) vrijwilligers en de middelen die de vrijwil-

ligersorganisaties inzetten (de ‘waarom’-vraag);

 b. de geschiktheid van de (potentiële) vrijwilligers en de taken die de vrijwilli-

gersorganisaties hen willen laten verrichten (de ‘wat’-vraag);

 c. de beschikbaarheid van de (potentiële) vrijwilligers en de wijze waarop de 

vrijwilligersorganisaties de taken hebben georganiseerd (de ‘wanneer’-vraag)?

3
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Deze vragen zullen zowel beantwoord worden met betrekking tot de werving 

(hoofdstuk 4) en de selectie (hoofdstuk 5) als de binding (hoofdstuk 6) van vrijwilli-

gers. Daarnaast worden deze vragen beantwoord (hoofdstuk 7) voor de categorieën 

(potentiële) vrijwilligers die in het vorige hoofdstuk zijn onderscheiden: jongeren en 

ouderen, allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen.

3.2. Onderzoeksmethoden

In dit onderzoek wordt verondersteld dat verschillende categorieën vrijwilligers 

van elkaar afwijkende perspectieven op het vrijwilligerswerk hebben. Door middel 

van interviews bij twee vrijwilligersorganisaties, de Zonnebloem en Het Buitenhof, 

is getracht de behoeften, geschiktheid en beschikbaarheid van de vrijwilligers te 

achterhalen die bij deze organisaties actief zijn. Het doel is uiteindelijk om de visies 

van verschillende categorieën (potentiële) vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 

in kaart te brengen ten aanzien van het waarom, wat en wanneer van vrijwilligers-

werk. Vervolgens zullen de verschillende visies vergeleken worden en in termen van 

het in dit rapport ontwikkelde theoretisch kader worden geïnterpreteerd. Tot slot 

zal de vraag worden beantwoord welke aspecten van de methoden voor werving, 

selectie en binding effectief zijn voor het vinden en binden van verschillende ca-

tegorieën van geschikte vrijwilligers in de zorg en wordt ingegaan op de vraag of 

deze aspecten veralgemeniseerd kunnen worden naar andere vrijwilligersorganisa-

ties in de zorg. 

Om een goed beeld te kunnen krijgen van de bovenbeschreven aspecten van 

vrijwilligerswerk zal in dit onderzoek gebruik worden gemaakt van de methode 

van ‘triangulatie’, dat wil zeggen dat ‘de kennis van, het inzicht in, [het] object 

vergroot wordt door vanuit verschillende bronnen gegevens over [het] object te 

verzamelen’ (Swanborn 1991: 332). In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie 

typen bronnen: de medewerkers, bestuurders en vrijwilligers van twee vrijwilligers-

organisaties, documenten, verslagen, etc. van deze organisaties en wetenschappe-

lijke en empirische literatuur. 

Voordat dieper wordt ingegaan op de specifieke opzet van het onderzoek bij beide 

organisaties, zullen zij in de volgende paragraaf eerst kort worden beschreven. 

Daarbij wordt onder andere ingegaan op de ontstaansgeschiedenis, de doelgroep, 

de doelstellingen en de structuur van beide organisaties.
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3.3. Eerste beschrijving van beide 
vrijwilligersorganisaties

3.3.1. De Zonnebloem

Nationale Vereniging de Zonnebloem is één van de grootste vrijwilligersorganisaties 

van Nederland. De Zonnebloem ontstond in 1949 uit een KRO-radioprogramma van 

Alex van Wayenburg, die streefde naar ‘een samenleving waarin plaats is voor gezon-

den en zieken’. De Zonnebloem zet zich in voor mensen met lichamelijke beperkingen 

door ziekte, handicap of leeftijd. Vrijwilligers van de Zonnebloem leggen huisbezoe-

ken af, organiseren dagactiviteiten (de zogenoemde ‘Zonnedagen’) en organiseren 

aangepaste bus-, vlieg- en vaarvakanties. De huisbezoeken zijn vooral gericht op 

mensen die vanwege hun ziekte of handicap weinig buiten de deur komen. Het sociale 

netwerk dat Zonnebloemvrijwilligers de cliënten – ook wel de ‘gasten’ genoemd – 

daarbij bieden, is een van de middelen om vereenzaming te voorkomen of te vermin-

deren. Zonnedagen staan volgens de Zonnebloem voor ‘betekenisvolle uitstapjes met 

aandacht voor elkaar, gezelligheid en warm contact’. Zonnedagen kunnen activiteiten 

zijn die een vrijwilliger in het verlengde van het huisbezoek samen met zijn of haar 

gast onderneemt, maar de Zonnebloemafdelingen organiseren ook groepsactiviteiten. 

Tot slot zorgt de Zonnebloem ervoor dat zieke en gehandicapte mensen die afhanke-

lijk zijn van intensieve medische/verpleegkundige verzorging en begeleiding, toch een 

weekje vakantie kunnen genieten (Zonnebloem 2009b).

Via de Zonnebloem zijn zo’n 40.000 vrijwilligers actief en worden ruim 70.000 

gasten bereikt. De gemiddelde leeftijd van de Zonnebloemvrijwilligers ligt net 

onder 60 jaar. Jaarlijks leggen de vrijwilligers zo’n 1,3 miljoen huisbezoeken af 

(Zonnebloem 2008). De organisatie wordt gesponsord door loterijen, het bedrijfsle-

ven en particulieren. Eén van de voornaamste doelstellingen van de Zonnebloem is 

mensen bij elkaar te brengen ‘in tijden van individualisering en vereenzaming’. Die 

doelstelling heeft zowel betrekking op de vrijwillige zorgverleners als degenen die 

zorg ontvangen.6

De organisatiestructuur van de Zonnebloem bestaat ruwweg uit vier (geografische) 

lagen (zie ook figuur 3):

•	 Nationale Vergadering, Nationaal Bestuur, De Directie en het Nationaal Bureau 

(gehuisvest in Breda);

•	 12 provinciale afdelingen;

•	 144 regionale afdelingen;

•	 1.244 plaatselijke afdelingen (Jaarverslag de Zonnebloem 2008: 11).

6. www.zonnebloem.nl
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In bijna elke plaats in Nederland is wel een Zonnebloemafdeling actief. Om grotere 

activiteiten te kunnen organiseren en gemakkelijker initiatieven te kunnen ont-

plooien, vormen plaatselijke afdelingen in een gebied of stad samen een regionale 

afdeling. Per provincie vormen de regionale afdelingen samen een provinciale 

afdeling. Elke provinciale afdeling vaardigt drie van haar vrijwilligers af naar de 

Nationale Vergadering. Deze kiest een Nationaal Bestuur dat ook uit vrijwilligers 

bestaat en dat voorstellen ontwikkelt voor het beleid van de vereniging op allerlei 

terreinen. De leden van de Nationale Vergadering keuren de voorstellen van het 

Nationaal Bestuur goed of af en zijn daarmee beleidsbepalend. 

Figuur 3: Het organogram van de Zonnebloem (de Zonnebloem 2008: 11)

In het hoofdkantoor in Breda zijn zowel de Nationale Vergadering, het Nationaal 

Bestuur, de Directie en het Nationaal Bureau gevestigd. De Nationale Vergadering 

is het hoogste besluitvormende orgaan van de Zonnebloem en houdt toezicht op 

het werk van de vereniging. Ze keurt onder meer de jaarrekening, het jaarverslag, 

het jaarplan en de begroting goed en benoemt de bestuursleden van het Nationaal 

Bestuur. Het Nationaal Bestuur bestuurt de organisatie en bestaat uit acht personen 

die vrijwillig aan de vereniging verbonden zijn. Het Nationaal Bestuur houdt onder 
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andere toezicht op de Directie. Deze Directie staat zowel het Nationaal Bestuur als 

de Nationale vergadering bij in de uitvoering van hun taken en geeft leiding aan 

de uitvoeringsorganisatie, dat wil zeggen de betaalde krachten op het Nationaal 

Bureau in Breda, en de vrijwilligersorganisatie. De taken van de Directie zijn zowel 

beleidsvoorbereidend als beleidsuitvoerend. Zoals gezegd zijn de lokale afdelingen 

van de Zonnebloem verenigd in regionale afdelingen die overkoepeld worden door 

de provinciale afdelingen. Deze organisatorische constructie maakt het mogelijk dat 

de plaatselijke vrijwilligers op verschillende niveaus vertegenwoordigd worden door 

de afgevaardigden die op regionaal en/of provinciaal niveau plaatsnemen in het 

bestuur of de vergaderingen op deze niveaus bijwonen (de Zonnebloem 2008).

3.3.2. Het Buitenhof

Stichting Het Buitenhof is de grootste Nederlandse reisorganisatie voor mensen met 

een lichte verstandelijke handicap. De stichting werd in 1976 opgericht door enkele 

hoofden van gezinsvervangende tehuizen in de regio Den Haag, die het organiseren 

van vakanties voor verstandelijk gehandicapten wilden vereenvoudigen. Het Buiten-

hof verzorgt zomer- en winterreizen in Nederland, maar organiseert ook reizen naar 

verre bestemmingen zoals Suriname en de Verenigde Staten. In totaal biedt Het Bui-

tenhof reizen naar 89 verschillende bestemmingen aan voor jaarlijks ongeveer 4.000 

licht verstandelijk gehandicapten. In vergelijking met de Zonnebloem is Het Buitenhof 

een betrekkelijk jonge organisatie: in 2008 lag de gemiddelde leeftijd van de vrijwil-

ligers op 51,5 jaar (Het Buitenhof 2009a), tegen net onder 60 jaar bij de Zonnebloem 

(de Zonnebloem 2008). Het Buitenhof is ook een aanmerkelijk kleinere organisatie dan 

de Zonnebloem: in totaal maakt Het Buitenhof anno 2009 gebruik van de diensten van 

rond de 800 vrijwilligers waarvan 69% vrouw is (Het Buitenhof 2009a).

Het Buitenhof kent slechts één (geografische) laag: het Centraal Bureau in 

Gouda, van waaruit alle activiteiten worden georganiseerd en gecoördineerd (Het 

Buitenhof 2007). Op het kantoor van Het Buitenhof is de afdeling Reisbegeleiding 

eerstverantwoordelijk voor het onderhouden van het vrijwilligersbestand, het inde-

len van de vrijwilligers op verschillende reizen en het onderhouden van contacten 

met de vrijwilligers (zie het organogram in figuur 4). De afdeling Reisbegeleiding 

valt direct onder de Directeur en wordt verder ondersteund door de office manager.

Het vrijwilligersbestand van Het Buitenhof bestaat uit de volgende groepen 

vrijwilligers (in hiërarchische volgorde): coördinatoren, coördinatoren in opleiding, 

assistent coördinatoren, begeleiders en kandidaat-begeleiders. Daarnaast kent Het 

Buitenhof nog een tweetal functies ter ondersteuning van reizigers en begeleiders, 

de wisselplaatsassistenten en de op- en uitstaphulpen. De coördinator is de persoon 

die voor en tijdens de te begeleiden reis leiding geeft aan het team van begeleiders 

en de eindverantwoordelijkheid heeft. Na de reis is de coördinator verantwoordelijk 

voor een correcte administratieve afhandeling van de reis. Een coördinator-in-oplei-
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ding volgt een speciaal traject met als doel coördinator te worden. Assistent-  

coördinatoren volgen geen opleiding, omdat zij hebben aangegeven geen coördina-

tor te willen zijn, maar moeten wel aan dezelfde criteria als coördinatoren voldoen. 

Nieuwe vrijwilligers starten bij Het Buitenhof als kandidaat-begeleider. Na de eerste 

reis beoordeelt een coördinator of deze vrijwilliger in staat is een volwaardige bege-

leider te worden bij Het Buitenhof. Wisselplaatsassistenten en op- en uitstaphulpen 

tenslotte zijn vrijwillige begeleiders op oproepbasis, die de reizen bij het vertrek en 

de terugkomst in Nederland in goede banen leiden (Het Buitenhof 2008: 16).

Figuur 4: Het organogram van Het Buitenhof (Het Buitenhof 2008a: 13)

Het Overlegplatform, waarin van elk van de verschillende categorieën vrijwilligers 

ten minste één persoon zitting heeft, is in 2004 ingesteld met als doel een breder 

draagvlak te creëren voor het beleid van de organisatie, onder meer door uit de 

eerste hand kennis te kunnen nemen van wat er leeft onder de vrijwilligers. Het 

platform stelt de leiding van Het Buitenhof tevens in staat bepaalde procedures, 

ideeën en beleidswijzigingen desgewenst eerst voor te leggen aan de vrijwilligers. 

De selecteurs zijn ervaren vrijwilligers die de professionals van de afdeling Reis- 

begeleiding bij de selectiegesprekken ondersteunen en samen met hen de selectie- 

gesprekken voeren, waarna zij advies geven over het al dan niet aannemen van een 

kandidaat-vrijwilliger.
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3.4. Het empirisch onderzoek bij beide organisaties

Om een antwoord te kunnen vinden op de centrale vragen van het onderzoek 

zijn zowel bij de Zonnebloem als bij Het Buitenhof interviews gehouden en heeft 

er onderzoek in focusgroepen plaats gevonden. Aangezien de Zonnebloem en 

Het Buitenhof een verschillende organisatiestructuur kennen, is de opzet van het 

onderzoek bij deze organisaties enigszins verschillend. Bij de Zonnebloem heeft het 

onderzoek plaatsgevonden op het Nationaal Bureau in Breda, in de Provinciale Af-

deling Zuid-Holland en binnen deze Provinciale Afdeling in de plaatselijke afdeling 

in Gouda/Boskoop. Bij Het Buitenhof zijn er interviews gehouden met medewerkers 

van het Centraal Bureau in Gouda. Bij beide vrijwilligersorganisaties zijn zowel 

bestuursleden en beleidsmedewerkers (betaald en onbetaald) van de vrijwilligersor-

ganisatie, als vrijwilligers geïnterviewd.7 Ook zijn bij Het Buitenhof trainingsdagen 

en selectiegesprekken ter observatie bijgewoond. 

Door middel van interviews met respectievelijk de directeur van de Zonnebloem 

en de directeur van Het Buitenhof is informatie verkregen over het algemene beleid 

van beide organisaties. Tevens zijn er interviews gehouden met medewerkers, 

bestuurders en vrijwilligers van beide organisaties die actief betrokken zijn bij de 

werving, selectie en binding van vrijwilligers in het algemeen. Op deze wijze is ge-

tracht te achterhalen welke taken vrijwilligersorganisaties vrijwilligers willen laten 

verrichten, hoe zij deze taken georganiseerd hebben en welke middelen zij inzetten 

om tegemoet te komen aan de behoeften van (potentiële) vrijwilligers. 

Om inzicht te krijgen in de werkzame bestanddelen van verschillende methoden 

van werving, selectie en begeleiding van vrijwilligers was het van belang onderzoek 

te doen naar concrete activiteiten van beide organisaties. Deze activiteiten worden 

bij de Zonnebloem in en door de provinciale, regionale en plaatselijke afdelingen 

georganiseerd en bij Het Buitenhof vanuit het Centraal Bureau in Gouda. Bij beide 

organisaties zijn telkens twee specifieke werkgebieden geselecteerd en binnen deze 

werkgebieden concrete activiteiten. Bij Het Buitenhof gaat het hierbij om:

a) de reguliere reizen voor licht gehandicapte jongeren vanaf 22 jaar: ‘vakanties 

algemeen’ en 

b) de reizen specifiek georganiseerd voor jongeren tot 22 jaar, de ‘Juniorreizen’.8

Bij de Zonnebloem betreft dit:

a) een specifiek onderdeel van het reguliere afdelingswerk: de ‘huisbezoeken’ aan 

cliënten door vrijwilligers van de plaatselijke afdeling in Gouda/Boskoop en

b) een specifiek type reizen voor cliënten, de ‘vakantiereizen’ van meer dan enkele 

dagen.9

7  Zie voor details Bijlage 1 en 2.
8  Zie voor meer details Bijlage 1.
9  Zie voor meer details Bijlage 1.
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Deze specifieke selectie van werkgebieden c.q. concrete activiteiten staat een drietal 

vergelijkingen toe:

•	 een vergelijking van verschillende soorten activiteiten: afdelingsvrijwilligerswerk 

en reizen bij de Zonnebloem;

•	 een vergelijking van activiteiten voor verschillende leeftijdscategorieën: algemene 

reizen en jeugdreizen bij Het Buitenhof;

•	 een vergelijking van verschillende organisaties: algemene reizen van de Zonne-

bloem en algemene reizen van Het Buitenhof. 

Deze vergelijkingen moeten het mogelijk maken te bepalen in hoeverre de onder-

zoeksresultaten ten aanzien van de verschillende methoden van werving, selectie en 

binding zijn te relateren aan het soort activiteit, de leeftijd van de cliënten, dan wel 

de specifieke kenmerken van de organisatie.

Op het niveau van het specifieke beleid zijn bij de Zonnebloem uit de Provincie 

Zuid-Holland bestuursleden geïnterviewd over het lokale beleid ten aanzien van 

werving, selectie en binding. Tevens is er gesproken met één van de drie districts-

hoofden in Zuid-Holland. Bij Het Buitenhof is over dit onderwerp gesproken met 

medewerkers van de afdeling Reisbegeleiding die nieuwe vrijwilligers trachten te 

werven, selecteren en binden.

Met behulp van focusgroepinterviews met verschillende categorieën vrijwilligers 

uit beide organisaties is getracht inzicht te krijgen in de motivatie en verwachtingen 

van deze vrijwilligers ten aanzien van het vrijwilligerswerk. Tevens is op deze wijze 

geprobeerd inzicht te krijgen in de visie van de vrijwilligers op de door de Zonne-

bloem en Het Buitenhof gehanteerde methoden van werving, selectie en binding.10

10.  Zie voor details: Bijlage 2.
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Methoden van werving

Zoals reeds in hoofdstuk 2 is aangegeven spelen bij de werving van vrijwilligers ver-

schillende factoren een rol. Allereerst zijn de motivatie en behoeften van (potentië-

le) vrijwilligers hierbij van betekenis: men doet vrijwilligerswerk vanuit een bepaal-

de motivatie waar behoeften aan ten grondslag liggen. Waarom zetten burgers de 

stap naar vrijwilligerswerk? Wat verwachten zij hiermee te bereiken en welke vorm 

van (im)materiële beloning wensen zij te ontvangen? Daarnaast speelt de vraag 

naar de behoeften van vrijwilligersorganisaties en naar middelen die deze organi-

saties inzetten en kunnen inzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen 

van (potentiële) vrijwilligers. Een vrijwilligersorganisatie, zo bleek in hoofdstuk 2, 

moet de redenen van haar vrijwilligers om voor een bepaalde activiteit of organisa-

tie te kiezen kennen en erkennen. (Potentiële) vrijwilligers zullen duidelijk moeten 

maken wat ze van het werk verwachten en de organisaties zullen hen op hun beurt 

duidelijk moeten maken wat zij kunnen bieden. Hoe groter de ‘fit’ tussen de be-

hoeften van potentiële vrijwilligers en datgene wat vrijwilligersorganisaties kunnen 

aanbieden, hoe groter de kans dat potentiële vrijwilligers daadwerkelijk vrijwilligers 

worden. In dit hoofdstuk worden voor zowel de Zonnebloem als Het Buitenhof de 

behoeften van vrijwilligers beschreven, waarna de middelen van beide organisaties 

bij de werving van vrijwilligers in kaart worden gebracht. Tot slot wordt aan de 

hand hiervan bepaald in hoeverre er sprake is van een ‘fit’ tussen beide elementen.

4.1. De Zonnebloem 

4.1.1. De vrijwilligers: behoeften

De eerste aanleiding voor burgers om vrijwilligerswerk te gaan verrichten kan 

verschillen van de motivatie om het te blijven doen. Voor veel vrijwilligers van de 

Zonnebloem blijkt er bij de eerste aanleiding om vrijwilligerswerk te gaan verrichten 

een duidelijke relatie te bestaan met de doelgroep van de Zonnebloem, te weten 

mensen met lichamelijke beperkingen door ziekte, handicap of leeftijd. Zo blijken 

verschillende vrijwilligers van de Zonnebloem die wij hebben geïnterviewd zelf in 

het verleden met ziekte of een handicap te maken hebben gehad:

‘De eerste aanleiding om mij bij de Zonnebloem aan te melden was na een ongeluk 

op mijn werk. Toen ben ik ongeveer drie jaar thuis gebleven en ben eigenlijk in een 

gat gevallen. Toen kwam een kennis bij me en die vroeg of de Zonnebloem niet iets 

voor mij was, en dat was het blijkbaar want ik ben hier met heel veel plezier.’ (Z9)

4
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Een andere vrijwilliger:

‘Ik had een aantal jaar geleden, achteraf bleek door een ontsteking aan mijn rug, 

bijna een dwarslaesie en had bijna in een rolstoel gezeten, maar ben ik op het nip-

pertje geopereerd. En toen dacht ik: nou zit ik niet in een rolstoel maar ga ik achter 

de rolstoel.’ (Z11)

Wat uiteraard ook een rol speelt bij de eerste stap naar het vrijwilligerswerk is de 

beschikking over vrije tijd. Vaak heeft dit te maken met het volwassen worden van 

de kinderen en/of met pensionering. Bij een 59-jarige vrijwilliger die inmiddels drie 

jaar bestuurslid bezoekwerk is ging het als volgt:

‘Een aantal jaren geleden werd mijn vrouw aangesproken door een vroegere 

badminton-vriendin die hoorde dat ik niet meer werkte. En toen vroeg ze of ik geen 

belangstelling zou hebben om iets te doen voor de Zonnebloem. Ik kende de Zonne-

bloem van heel vroeger. Mijn ouders zijn heel jong, toen ze 40, 50 waren, ernstig ziek 

geworden, hebben toen een moeizame periode gehad en hebben in die tijd leuke 

dingen gedaan met de Zonnebloem. Dus uit die tijd ken ik de Zonnebloem.’ (Z6)

Reden om het vrijwilligerswerk te blijven doen is dat men het werk simpelweg erg 

leuk vindt, en dit plezier wordt verder gespecificeerd als de ervaren gezelligheid en de 

dankbaarheid die de vrijwilligers krijgen van de gasten. Een vrijwilliger zegt hierover:

 ‘Een enorm goed gevoel. Voldaanheid. Blijheid dat je voor andere mensen iets hebt 

kunnen betekenen. Bij een boottocht bijvoorbeeld komen mensen aan boord in 

rolstoelen, vaak zijn het mensen die nog net meekunnen. Kortom een hele men-

gelmoes van ellende aan boord, maar die mensen genieten. En dat is zo iets moois 

als je dat ziet. En dat raakt je nog meer als je hoort, en dat gebeurt dan wel eens, 

dat iemand daarna komt te overlijden. Die heeft dan in ieder geval nog iets moois 

meegemaakt.’ (Z8)

Een eventuele voorkeur om vakantievrijwilliger te worden in plaats van bezoek-

vrijwilliger heeft volgens de geïnterviewden weinig met een verschil in motivatie 

te maken. Vakantievrijwilligerswerk is alleen gemakkelijker te plannen en om die 

reden interessanter voor mensen die werk hebben en toch iets voor een ander wil-

len doen. Doorslaggevend voor de motivatie van de vrijwilligers bij de Zonnebloem 

is wederkerigheid. Een geïnterviewd districtshoofd zegt hierover:

‘Het vrijwilligerwerk gaat bij ons twee kanten op. De vrijwilligers vinden het prettig 

om er te zijn voor mensen die hulpbehoevend zijn of die dreigen te vereenzamen, 
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een soort gevoel van ik wil bijdragen aan de maatschappij. Maar tegelijkertijd voel 

je je gewaardeerd. Het geeft een wederkerig gevoel van waardering, voldoening. 

En daarnaast een sociale component die belangrijk is, niet alleen naar de gast toe 

die je bezoekt, maar vooral ook in zo’n vrijwilligersgroep. Er zijn voor anderen die 

jou nodig hebben, waardoor je je opgenomen voelt door een prettige organisatie, 

dat je met een gevoel van voldoening naar huis gaat.’ (Z1)

Een andere factor die volgens verschillende geïnterviewden van invloed is op de 

motivatie van vrijwilligers is de voortschrijdende individualisering en ‘verharding’ 

van de samenleving. Zo zegt een bestuurslid bezoekwerk:

‘Iedereen is in onze maatschappij zo bezig met het najagen van zijn eigen belang 

dat aandacht voor sociale aspecten wel eens in het gedrang komt. Je ziet dat toch 

heel erg bij de ouderen, die vaak wel kinderen hebben maar die het te druk met 

hun eigen leven. De aandacht voor ouders of andere mensen die het moeilijk heb-

ben is heel beperkt in onze maatschappij. Ze zijn op zichzelf geconcentreerd. Sociale 

contacten zijn er wel maar veelal met mensen die in dezelfde positie zitten. Wij 

verwaarlozen daardoor de aandacht voor mensen die dat nodig hebben.’ (Z6)

De directeur van de Zonnebloem onderstreept deze analyse door te wijzen op de 

opdracht die de Zonnebloem zichzelf stelt:

‘Ik ben er zelf heilig van overtuigd dat in deze samenleving, waarin steeds meer spra-

ke is van verkilling en mensen in feite steeds meer met de ruggen naar elkaar gaan 

staan, juist zo’n Zonnebloem heel erg aantrekkelijk is, want mensen willen ergens bij 

horen. Ik vind dus dat de Zonnebloem de taak heeft om te laten zien dat die sociale 

binding er wel degelijk is. Wij zijn een nieuw sociaal verband voor veel mensen en het 

is heel erg belangrijk om dat te laten zien, omdat ik denk dat dit nou precies de zin 

van het vrijwilligerswerk is. Dat goed doen voor de gasten is belangrijk, maar eigenlijk 

gaat het erom dat je meer een soort ‘community’ bent waarin je veel meer die gelijk-

waardigheid hebt. En feitelijk functioneert het ook zo. Ik vind het belangrijk om de 

Zonnebloem te zien als maatschappelijke tegenkracht tegen vereenzaming, verkilling, 

sociale verbanden die er niet meer zijn. Ik heb echt het idee dat mensen ook ergens 

bij willen horen, of onderdeel van iets willen uit maken.’ (Z4)

Vakantievrijwilligers ervaren naast de contacten met de gasten en met andere 

vrijwilligers veelal ook de plaats van bestemming als een vorm van beloning. Hier 

kunnen ook zij van genieten en op deze manier vindt er een wisselwerking plaats 

tussen gasten en vrijwilligers. 
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4.1.2. De organisatie: middelen

Uit het interview met de klantgroepmanager Vrijwilligers Marketing en Fond-

senwerving blijkt dat de Zonnebloem verschillende methoden bij het werven van 

afdelingsvrijwilligers en vakantievrijwilligers hanteert. Het grootste deel van de 

afdelingsvrijwilligers wordt via mond-tot-mondreclame geworven. Men kent elkaar 

of spreekt er bijvoorbeeld tijdens een verjaardag over. Vooral in dorpsverband is 

dit een succesvolle manier van werven. Daarnaast zijn er afdelingsvrijwilligers die 

zich via de website aanmelden. Anders dan bij Het Buitenhof (zie onder) worden 

geen afdelingsvrijwilligers geworven via landelijke advertenties, omdat er bij de 

Zonnebloem geen specifiek landelijk beleid gericht op het werven van vrijwilligers 

bestaat. Werving van afdelingsvrijwilligers gebeurt op lokaal niveau, hetgeen via de 

algemene communicatie van de Zonnebloem wel expliciet wordt ondersteund. Zo 

wordt in folders en brieven van de landelijke organisatie duidelijk gemaakt wat de 

lezer moet doen als hij of zij donateur en/of vrijwilliger wil worden. Hierin wordt 

verwezen naar de website van de Zonnebloem waar uitvoerige informatie beschik-

baar is. De Zonnebloem ondervindt daarnaast ook veel voordeel van haar naamsbe-

kendheid. De klantgroepmanager Vrijwilligers Marketing en Fondsenwerving:

‘Dat merk je ook, twee jaar geleden hebben we bijvoorbeeld een nieuw schip laten 

bouwen en dan is er gewoon heel veel commotie geweest rondom dat schip en 

dan merk je dat de Zonnebloem heel veel aandacht krijgt en dat ook automatisch 

meer vrijwilligers zich gaan aanmelden. Dat is een proces dat eigenlijk een beetje 

samenloopt en dat zie je nu ook in het jubileumjaar. Ook daar zie je dat dat het als 

neveneffect heeft dat meer vrijwilligers zich melden.’ (Z3)

Uit het interview met de klantgroepmanager blijkt ook dat iedere afdeling van de 

Zonnebloem het Nationaal Bureau kan vragen een telefonische actie op touw te 

zetten, waarbij een callcenter de opdracht krijgt om in een bepaalde periode de 

bevolking van een bepaalde gemeente te bellen met een aantal vragen. Zo kan bur-

gers worden gevraagd financieel ondersteunend lid, gast of vrijwilliger te worden. 

Maar er zijn volgens de klantgroepmanager nog vele andere manieren om leden, 

gasten en vrijwilligers te werven, afhankelijk van de creativiteit van een lokale 

afdeling. Een veelgebruikte manier van werven is bijvoorbeeld de verkoop van loten 

voor een loterij. Vrijwilligers komen op deze manier in contact met mensen en kun-

nen hen bij die gelegenheid meer vertellen over de Zonnebloem of hen interesseren 

om vrijwilliger te worden. 

Een laatste vorm van werving tenslotte, bestaat uit het versturen van brieven 

aan personen in het netwerk van de gasten (kinderen, familie en vrienden) om zo 

indirect te peilen of deze personen belangstelling hebben om vrijwilliger te worden. 

Ook komt het veelvuldig voor dat lokale afdelingen persberichten en advertenties 
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plaatsen in huis-aan-huisbladen of posters ophangen bij de huisarts of in het lokale 

buurthuis. 

Vanwege de hoge gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers streeft de Zonne-

bloem naar een verjonging van het vrijwilligersbestand. Dit probeert de organisatie 

onder meer te bereiken door in folders en op posters foto’s te plaatsen van jonge 

mensen. Bovendien is enkele jaren geleden de zanger en acteur Danny de Munk 

ingeschakeld bij publiciteitsacties om het imago van de Zonnebloem, als een vereni-

ging van en voor ouderen, bij te stellen (de Zonnebloem 2008). Daarnaast heeft de 

Zonnebloem er in de afgelopen jaren bewust voor gekozen om bij het werven van 

nieuwe vrijwilligers de doelgroep van de Zonnebloem niet langer te presenteren als 

‘zielige ouderen die geholpen moeten worden’ (Z4). De klantgroepmanager zegt: 

‘Zo’n verhaaltje van dit is mijn gast en dit ben ik. Laten zien hoe iemand toch blij is 

met jouw komst maar ook laten zien: wat heb je eraan. Vooral de jongere generatie 

denkt natuurlijk heel erg zo. De motivatie van de oudere generatie is meer ingege-

ven door de verplichting om vrijwilligerswerk te doen, een sociale plicht. De jongere 

generatie kijkt daar toch anders tegenaan. Daarvoor moet je duidelijk maken wat 

het oplevert, welke moeite en investeringen je moet doen, hoeveel tijd het je kost, 

wat je erin kwijt kan. Dat doen we door een testimonial, een verhaaltje van vrijwil-

ligers die het leuk vinden.’ (Z3) 

De Zonnebloem probeert zo in te spelen op het idee dat jongeren eerder geneigd 

zouden zijn om iets terug te verwachten van het vrijwilligerswerk. Dit doet de orga-

nisatie ook door het aanbieden van maatschappelijke stages. De Zonnebloem hoopt 

zo jongeren van het vrijwilligerswerk te laten proeven en een indruk achter te laten 

waardoor deze jongeren, als zij later op het punt staan om structureel vrijwilligers-

werk te gaan doen, vrijwilligerswerk bij de Zonnebloem zullen overwegen. 

Een vrijwilliger die bij de Zonnebloem aan de slag wil hoeft eigenlijk nergens aan 

te voldoen, vertellen de geïnterviewde vrijwilligers. Maar bij doorvragen blijkt dat 

het hebben van ‘een goed hart’ doorslaggevend is. Daarnaast moet men volgens de 

geïnterviewden ‘goed kunnen luisteren’ en met allerlei soorten mensen om kunnen 

gaan: ‘Niet alle gasten zijn even makkelijk. Je moet je heel goed kunnen verplaatsen 

in mensen die allerlei problemen hebben die voor jou eigenlijk geen probleem zijn, 

zoals ouderdom en ziekte.’ (Z6).

Het hoofd Vrijwilligersondersteuning op het Nationaal Bureau van de Zonnebloem 

licht toe dat mensen die ouder worden en het minder gemakkelijk hebben, behoef-

te hebben aan bezoek dat enigszins begrijpt dat het niet fijn is om afhankelijk te 

zijn van een organisatie om iets aan je eenzaamheid te doen. Om die reden meent 
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zij dat ‘een goed hart’ en een ‘luisterend oor’ voor een afdelingsvrijwilliger van de 

Zonnebloem volstaan. Voor andere categorieën vrijwilligers, zoals bestuursleden, 

gelden volgens haar aanvullende criteria. Over het algemeen ziet het geïnterviewde 

districtshoofd de Zonnebloemvrijwilliger als een bepaald type mens dat van aanpak-

ken weet en een ‘sociale component in zich heeft’. 

Ook hoeft de vrijwilliger nu, meer dan vroeger, niet fulltime beschikbaar te zijn:

‘Nou, vroeger was het zo dat vrijwilligers wel 20/30 uur per week alleen actief waren 

voor de Zonnebloem. Maar dat was in een tijd dat vrouwen niet werkten. Er zijn 

nu nog steeds best wel vrouwen die nog zoveel tijd in de Zonnebloem steken, maar 

dat is niet meer redelijk en dat vragen wij ook niet meer. Dat betekent wel dat wij 

nu meer vrijwilligers nodig hebben. En vrijwilligers zeggen nu veel meer ik wil iets 

doen voor de Zonnebloem maar alleen deze taak en niet meer. Of ik wil wel iets 

doen maar ik heb alleen maar zoveel tijd. Daar zijn we naartoe aan het groeien. We 

zijn een grote organisatie, het verandert langzaam maar het verandert wel.’ (Z2) 

Behoefte aan werving van vakantievrijwilligers is er bij de Zonnebloem niet echt. 

Reden hiervoor is het enthousiasme onder bestaande, voornamelijk afdelingsvrijwil-

ligers om ook eens een keer mee te gaan op een Zonnebloemvakantie. Hier zit de 

Zonnebloem met een luxeprobleem aangezien zij wel een doorstroom in het vakan-

tievrijwilligersbestand nastreeft. 

4.1.3. Fit

Zoals in hoofdstuk 2 reeds is aangegeven, wordt in dit onderzoek verondersteld 

dat er sprake is van een ‘fit’ wanneer de methodes die een vrijwilligersorganisatie 

hanteert om vrijwilligers te werven effectief zijn. Om nieuwe leden te werven orga-

niseren lokale afdelingen van de Zonnebloem sinds lange tijd geregeld verlotingen, 

waarbij tijdens de verkoop van de loten aan kopers wordt gevraagd of zij geïnteres-

seerd zouden zijn om Zonnebloemvrijwilliger te worden. In de praktijk blijkt deze 

methode van werving volgens medewerkers van de Zonnebloem echter maar matig 

effectief te zijn. Veel succesvoller blijkt het telefonisch benaderen van mensen die 

de Zonnebloem reeds financieel ondersteunen, omdat deze leden al bekend zijn 

met het werk van de Zonnebloem. Voor hen ligt de drempel naar vrijwilligerswerk 

lager. Bij het werven van mensen die nog niet zo bekend zijn met het werk van de 

Zonnebloem, is het volgens de klantgroepmanager Vrijwilligers Marketing en Fond-

senwerving van belang hen vervolgens uit te nodigen voor informatiebijeenkomsten 

die speciaal voor potentiële vrijwilligers worden belegd. Tijdens die bijeenkomsten 

dient volgens haar echter niet te veel druk op de potentiële vrijwilliger te worden 

uit geoefend, omdat dit hem of haar juist zou kunnen afschrikken:
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‘Vroeger had je de vrijwilliger die allround inzetbaar was, maar nu heb je mensen 

die weinig tijd hebben en hele duidelijke keuzes maken. Je kan wel het belang 

onder de aandacht brengen van die brede inzetbaarheid, maar als iemand echt niet 

wil dan moeten we dat niet forceren. Want dat strookt niet met het idee achter 

vrijwilligerswerk.’ (Z6)

Volgens de vrijwilligers en bestuurders van de Zonnebloem blijkt echter dat uitein-

delijk een persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers het beste werkt. Via 

mond-tot-mondreclame brengen reeds actieve vrijwilligers hun enthousiasme en 

spontaniteit over op potentiële nieuwkomers en wordt het ‘Zonnebloemgevoel’ uit-

gedragen. De afdelingen van de Zonnebloem zijn veelal hechte netwerken, waarin 

een nieuwe vrijwilliger eerst opgenomen moet worden om zich thuis te kunnen 

voelen. Die hechte netwerken kunnen, zo benadrukt de klantgroepmanager Vrijwil-

ligers Marketing en Fondsenwerving, nieuwe vrijwilligers echter zowel aantrekken 

als afstoten:

‘Dat is iets dat wij vanuit het Nationaal Bureau wel als een soort spiegel aan de 

afdelingen voorhouden. Heel vaak worden mensen vrijwilliger om bij dat sociale ge-

beuren te horen. En natuurlijk vinden mensen het fijn om goed werk te doen. Maar 

het vormt toch soms een beetje een bedreiging voor de eenheid wanneer nieuwe 

mensen zeggen “ik wil dit en dat doen en voor twee uurtjes in de week of drie uur-

tjes in de maand”. Die vallen dan een beetje buiten die structuur.’ (Z3)

In de afgelopen jaren heeft de nationale leiding van de Zonnebloem de eerste stap-

pen gezet om dit type barrière voor nieuwe vrijwilligers enigszins weg te nemen. Op 

regionale en nationale vergaderingen wordt het onderwerp met enige regelmaat 

besproken en worden voorbeelden gepresenteerd van afdelingen waar nieuwe 

vrijwilligers gemakkelijker dan elders hun weg vinden. Dit nieuwe beleid is niet 

onomstreden, zo benadrukt opnieuw de klantmanager:

‘Vorig jaar is in de statuten opgenomen dat een voorzitter niet langer dan zoveel 

termijnen als voorzitter actief mag zijn en directe familieleden niet meer samen in 

een bestuur mogen zitten. Dat is bij sommige afdelingen heel hard aangekomen en 

het heeft ons ook heel wat vrijwilligers gekost. Aan de ene kant is het heel moeilijk 

om dit te zeggen, want het zijn natuurlijk wel mensen die heel lang met hart en 

ziel voor de Zonnebloem hebben gewerkt. Het gaat niet altijd fout maar door zo’n 

interne cultuur creëer je wel een kringetje waardoor het moeilijker is om open te 

staan naar buiten toe.’ (Z3)



* * *  46  Een warm nest of een geoliede machine

4.2. Het Buitenhof

4.2.1. De vrijwilligers: behoeften

Net als bij de Zonnebloem is voor veel vrijwilligers van Het Buitenhof de eerste 

aanleiding om vrijwilligerswerk te gaan verrichten te relateren aan een directe 

of indirecte band die zij hebben met de doelgroep, in dit geval licht verstandelijk 

gehandicapten. Zo komt het voor dat men een licht verstandelijk gehandicapte 

persoon kent binnen de familie-, vrienden- en/of kennissenkring, of dat men via het 

werk met deze doelgroep te maken heeft of heeft gehad. 

‘Ik ben in aanraking gekomen met Het Buitenhof omdat de broer van mijn vriend 

gehandicapt is en meegaat met de reizen. Daardoor kende ik Het Buitenhof en leek 

het mij leuk om te kijken wat het inhoudt.’ (B5)

‘Ik heb wel altijd veel reizen begeleid maar dat was via het werk omdat ik in een 

gezinsvervangend tehuis werkte. Toen ik als 21-jarige daar begon met werken or-

ganiseerde je nog zelf alle reizen. Ik ben nu bij Het Buitenhof gekomen omdat veel 

mensen vanuit de tehuizen meegingen. Maar een goede kennis van mij begeleidt al 

jarenlang reizen voor Het Buitenhof en die zei toen tegen mij dat is ook leuk voor 

jou.’ (B12)

‘Mijn reden is het moment dat mijn broer naar een gezinsvervangend tehuis ging en 

bleek dat ze van daaruit ook op vakantie wilden en reisorganisaties zochten en daar 

kwam ik ermee in aanraking dat daar ook vrijwilligers bij nodig waren.’ (B6)

Een medewerker van de afdeling Reisbegeleiding van Het Buitenhof vertelt over de 

betrokkenheid van vrijwilligers bij de doelgroep:

‘In zijn algemeenheid kun je zeggen dat onze vrijwilligers wat meer klappen gehad 

hebben dan anderen. Men heeft vaker met ziekte, handicaps, dood en verlies te 

maken gehad dan de gemiddelde mens.’ (B1)

Net als bij de Zonnebloem speelt ook voor voornamelijk oudere vrijwilligers van 

Het Buitenhof de beschikking over meer vrije tijd een rol om op zoek te gaan naar 

vrijwilligerswerk: 

‘De aanleiding lag bij mij in het feit dat ik opeens beschikking kreeg over heel veel 

vrije tijd. Ik hoefde niet meer te werken. En ik wilde een zinvolle besteding geven 

aan die tijd. Daar komt bij dat ik een nichtje heb dat ook verstandelijk gehandicapt 

is.’ (B7)
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‘Ik ben huisvrouw en ik dacht laat ik eens wat aan vrijwilligerswerk gaan doen. Toen 

ben ik gaan zoeken op internet.’ (B9) 

De meeste vrijwilligers van Het Buitenhof zijn echter via de mond-tot-mondreclame 

van andere vrijwilligers bij de organisatie uitgekomen. Uit een steekproef van 

Het Buitenhof onder 130 van zijn vrijwilligers blijkt dat 27% op deze wijze bij de 

organisatie terecht is gekomen. Daarnaast is opvallend dat 25% via het internet bij 

Het Buitenhof is uitgekomen, terwijl dit in 2007 nog maar 6% was. Van de overige 

vrijwilligers komt 13% via-via en 10% via het werk in contact met Het Buitenhof 

(2009a). 

De motivatie om vrijwilligerswerk bij Het Buitenhof te gaan verrichten ligt volgens 

een medewerker van de afdeling Reisbegeleiding veelal in de betrokkenheid met 

de doelgroep, het goed willen doen voor de medemens en interesse in reizen. Een 

enkeling geeft aan uit plichtsbesef aan vrijwilligerswerk te doen:

‘Sociale plicht. Dan denk ik wel eens: dan ben ik er in één week vanaf voor een heel 

jaar. Misschien wel raar, maar ik heb geen zin om iedere week in een bejaardenhuis 

koffie te gaan schenken, maar ik vind wel dat iedereen wat zou moeten doen. Het is 

leuk en aangenaam. Die verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en 

leuk dat je dit op deze manier kan invullen. Dat je er toch een bijdrage aan levert.’ 

(B6)

Voor sommige vrijwilligers is ook het reizen zélf een belangrijke reden om zich 

actief in te zetten voor Het Buitenhof: ‘Ik vind gewoon op vakantie gaan ook heel 

erg leuk dus het heeft toch iets extra’s dat je mensen een hele leuke week bezorgt. 

Dat hoort er wel bij’ (B11). Niettemin zijn de geïnterviewden het er over eens dat de 

kern van het vrijwilligerswerk ligt in het ‘goed willen doen’ en het voldane gevoel 

dat dit oplevert, al kan dit zich in verschillende vormen uiten. Een medewerker van 

de afdeling Reisbegeleiding zegt hierover: 

‘Het mooiste is natuurlijk als men intrinsieke motivatie uit het werk haalt. Dat 

de vrijwilligers beloond worden door het contact met onze deelnemers, door de 

vreugde en blijheid van onze deelnemers. En heel veel vrijwilligers putten daar ener-

gie uit en die doen het ook daarom.’ (B1) 

En de vrijwilligers zelf:

‘Als je ze ziet genieten, dat is al een beloning. Soms zijn het hele rare dingen en als 

je aan het einde van de week vraagt wat vond je nou leuk dan zijn het soms hele 
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simpele dingen. En ik vind het zelf ook leuk. Met mensen bezig zijn, leuke dingen 

organiseren, gewoon het totaalplaatje.’ (B13)

‘Het is voor mij het ultieme genot van een combinatie van reizen en omgaan met 

mensen. En het spannende, je krijgt een reis aangeboden, je krijgt een aantal col-

lega’s aangeboden, je krijgt een aantal gasten aangeboden en daar kneed je in een 

weekje een eenheid van.’ (B10)

‘Gewoon de omgang met deze mensen op de reizen, daar put je zoveel inspiratie 

uit waar je daarna weer een hele tijd mee verder kunt. De onbevangenheid van die 

mensen, de spontaniteit van die mensen is gewoon geweldig.’ (B5) 

Eén van de vrijwilligers maakt een duidelijk onderscheid tussen het waarom van zijn 

vrijwilligersschap en de voordelen die het werk hem oplevert:

‘Het feit dat ik met Het Buitenhof op stap ga betekent dat ik op plekken kom waar 

ik anders nooit geweest zou zijn. Maar dat vind ik bijvangst. Ik zou niet willen zeg-

gen dat het voor mij een sociale of morele verplichting is, maar er is niemand die mij 

gezegd heeft: “jij moet dat doen”. Waarom ik het doe, is het besef dat als er geen or-

ganisatie was als Het Buitenhof, deze mensen niet op vakantie zouden kunnen.’ (B7) 

In sommige gevallen zijn de behoeften van de vrijwilligers en de motivatie om 

vrijwilligerswerk te verrichten onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zijn er bij-

voorbeeld studenten vrijwilliger geworden bij Het Buitenhof om via actief contact 

met licht verstandelijk gehandicapten te kunnen werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling: 

‘Dingen die ik meepak, meeleer of de cursussen die worden aangeboden, die neem 

ik wel mee als bagage in mijn werk. Ik zie het wel heel erg als persoonlijke ontwik-

keling.’ (B5)

Beloningen die vrijwilligers van de gasten ontvangen zijn onder meer lieve brieven, 

souvenirtje, tekeningen en ook knuffels. Een 63-jarige vrijwilliger beschrijft de belo-

ning als volgt:

‘Aan het einde van de reis is er een bepaalde band ontstaan en bijna altijd is daar 

pure dankbaarheid vanuit de groep, op hun niveau, waar je pure emoties meemaakt. 

Afscheid van “het was zo leuk” en “we gaan volgend jaar weer”, vind ik toch wel heel 

erg leuk als bedankje. Gewoon de blijdschap in de ogen die je ziet. Op een dag liep ik 

over straat en een kerel van een jaar of 50 springt me recht in de nek en wil me knuf-
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felen. Die was vorig jaar met me op reis geweest. Dat vind ik schitterend.’ (B10)

Opvallend is tenslotte dat de geïnterviewde Buitenhofvrijwilligers, veel meer dan de 

vrijwilligers van de Zonnebloem, veel waarde hechten aan datgene wat Het Buiten-

hof hen als organisatie te bieden heeft. Zo benadrukt een geïnterviewde medewer-

ker van de afdeling Reisbegeleiding dat vrijwilligers veel waarde hechten aan een 

goede organisatie van de reizen. Men wil dat alles van kantoor uit goed geregeld is 

en men wil met een kundig team op reis. Dit houdt onder andere in dat de vrijwil-

ligers graag goed geïnformeerd willen worden over wat ze in specifieke situaties 

moeten doen en wat Het Buitenhof in dergelijke situaties voor hen kan betekenen.

4.2.2. De organisatie: middelen 

Door de spontane aanmelding van telkens weer nieuwe vrijwilligers heeft het bij 

Het Buitenhof in het verleden ontbroken aan de noodzaak om actief op zoek te 

gaan naar nieuwe vrijwilligers. Door de sterke groei van het aantal verstandelijk 

gehandicapten dat zich in de afgelopen jaren heeft aangemeld voor de Junior- 

reizen – de speciale reizen voor jongeren tot 22 jaar – ziet de organisatie zich echter 

in toenemende mate gedwongen actief nieuwe vrijwilligers te werven. Zo heeft de 

organisatie posters en folders laten drukken die naar alle huidige vrijwilligers zijn 

verstuurd met het verzoek om deze in eigen kring te verspreiden en op te hangen. 

Ook staan medewerkers van Het Buitenhof sinds enige tijd op beurzen, waar zij  

reizigers ontmoeten maar ook mensen die werken met verstandelijk gehandicapten 

of die begeleider of ouder zijn van een verstandelijk gehandicapt persoon. Daar-

naast is het verzoek om nieuwe vrijwilligers, en dan vooral jongeren, te werven een 

aantal keren in de nieuwsbrief van Het Buitenhof naar voren gebracht. Tenslotte 

heeft Het Buitenhof advertenties geplaatst in vakbladen die gericht zijn op mensen 

die werken met verstandelijk gehandicapten. 

Het Buitenhof heeft behoefte aan vrijwilligers die reizen begeleiden vanaf het mo-

ment waarop men vertrekt tot het moment waarop men weer terug is in Nederland. 

Een medewerker van de afdeling Reisbegeleiding licht dit toe:

‘De deelnemers bijstaan met een heleboel praktische dingen. Onze reizigers kunnen 

zich vaak moeilijk oriënteren en moeilijk de weg vinden, dus daarin moeten ze wor-

den bijgestaan. Het programma maken, structuur aanbrengen in de dag, inchecken 

op het vliegveld of in het hotel. Dingen regelen zoals maaltijden, excursies. En dan 

ook nog zaken als persoonlijke verzorging, sommige reizigers moeten erop ge- 

attendeerd worden als ze moeten douchen, anderen hebben daar hulp bij nodig. 

Maar ook hulp bij praktische zaken als beheer van zakgeld, medicijnen en hulp bij 

aankopen.’ (B1)
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Bij het uitvoeren van deze taken heeft Het Buitenhof behoefte aan vrijwilligers 

die zichzelf goed kunnen redden op reis en tegelijkertijd ook nog andere mensen 

kunnen leiden en begeleiden. Daarnaast heeft Het Buitenhof behoefte aan flexibele 

vrijwilligers die op verschillende soorten reizen inzetbaar zijn:

‘Inhoudelijk gezien moet je alle voorkomende situaties kunnen handlen. Het kan 

zijn dat een begeleider helemaal geen ervaring in de zorg heeft en helemaal geen 

ervaring met het wassen van mensen. Zo iemand kan wel op een reis mee waar je 

niemand hoeft te wassen totdat iemand een ongelukje krijgt en zichzelf niet kan 

helpen. Dan zal je toch hulp moeten bieden. Maar ook dat je iemand helpt om zak-

geld te beheren, iemand adviseert met het kopen van souvenirs. En andere vormen 

van flexibiliteit. Het kan wel eens laat worden waar je niet op gerekend had of het 

programma kan wel eens anders uitgevoerd worden dan dat van te voren bekend 

was. Dan moet je je kunnen aanpassen. Iemand moet daarover niet onrustig worden 

en die onrust op de reizigers overbrengen.’ (B1) 

Het Buitenhof verwacht van zijn vrijwilligers dat deze minimaal één reis per jaar 

meegaan. De duur van een reis is minimaal acht dagen en tijdens de reis dient men 

24 uur per dag beschikbaar te zijn. Ook heeft het Buitenhof behoefte aan vrijwil-

ligers die meer dan één jaar mee gaan op de reizen: ‘Eigenlijk hebben wij geen be-

hoefte aan nieuwe begeleiders, wij hebben behoefte aan ervaren begeleiders. Die 

krijg je alleen maar als je nieuwe mensen binnenhaalt en die verder opleidt’, aldus 

de geïnterviewde medewerker van de afdeling Reisbegeleiding (B1). En de directeur 

van Het Buitenhof:

‘Wij willen vrijwilligers hebben die het vaak doen, die het regelmatig doen. Iets meer 

weten hoe onze organisatie werkt, wat voor type klanten we hebben, et cetera. 

Wij investeren nogal wat in vrijwilligers: opleiding, noem het maar op. Het zou heel 

zonde zijn als we dan een vrijwilliger hebben die zegt “nou, ik heb een leuk weekje 

gehad en nou heb ik er geen zin meer in”. Zonde van je centen en inspanningen.’ (B4) 

Om dezelfde reden maakt Het Buitenhof, anders dan de Zonnebloem, ook geen 

gebruik van maatschappelijke stages om nieuwe vrijwilligers te werven. De directer 

van het Buitenhof:

‘Dan moet ik te veel inspanningen doen. Dat schiet gewoon niet op. Dan heb ik 

extra mensen nodig om het vrijwilligersgebeuren in gang te houden. Nee, ik zie er 

geen voordelen van. Hij of zij heeft dan de studiepunten maar daar zitten wij niet 

echt op te wachten. Als de intentie er is om dat op langere termijn te gaan doen, 

zijn ze van harte welkom. Als ik van tevoren weet dat het eenmalig is, nee. Iemand 
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die zich aanmeldt zullen wij heel serieus nemen en serieus behandelen. Maar het 

moet wel passen in het beleid zoals wij het neergelegd hebben.’ (B4) 

Onderdeel van dit beleid van Het Buitenhof zijn ook duidelijke richtlijnen ten aan-

zien van het gedrag van vrijwilligers. Gezien de gestage toestroom van vrijwilligers 

kan de organisatie het zich veroorloven deze richtlijnen strikt te hanteren. Wanneer 

het bijvoorbeeld gaat over de vorming van ‘kliekjes’ onder vrijwilligers op een reis, 

antwoordt het hoofd van de afdeling Reisbegeleiding:

‘We hebben geen overschot aan vrijwilligers, dat zeker niet, maar we hebben er 

altijd net genoeg. Dat wil zeggen dat wij geen water bij de wijn hoeven te doen, 

want wij gaan altijd heel erg uit van onszelf. Wat heeft de reiziger nodig en wat 

hoort daar dan bij? Wat moet je kunnen bieden op een reis als begeleider en voldoe 

je daaraan? Ik weet inderdaad van twee allochtonen die heel graag met andere al-

lochtonen mee wilden als een soort steun en daar hebben we wel moeite mee, want 

dat doen we eigenlijk niet. Dat is wel lastig.’ (B2)

De vrees achter dit strikte beleid is dat ‘kliekjesvorming’ een negatieve invloed kan 

hebben op de teamvorming. Wanneer er onvrede is kunnen groepjes zich volgens 

de medewerkers van Het Buitenhof terugtrekken, zodat er geen hecht team meer is 

dat ‘gaat staan voor een goede reis voor de gasten.’ (B4)

Het Buitenhof zorgt ervoor dat zijn vrijwilligers precies weten wat ze moeten doen 

en waar ze aan toe zijn. Veel is in beleid vastgelegd en is op voorhand helder en 

duidelijk. Er is een Handboek Reisbegeleiding (Het Buitenhof 2008b) waar vrijwilli-

gers zich aan dienen te houden, er zijn duidelijke regels over hoe men met infor-

matie om moet gaan en er is regelmatig overleg. Daarnaast wordt elke begeleider 

voorafgaand aan een reis uitgebreid geïnformeerd over allerlei praktische zaken. 

Er is ruimte voor de creativiteit van de vrijwilligers zelf, maar wel binnen strikte 

randvoorwaarden. 

Deze regulering van de reizen en het handelen van de vrijwilligers tijdens de 

reizen zorgt volgens de office manager van Het Buitenhof voor rust, duidelijkheid 

en structuur. Ook de specifieke samenstelling van de vrijwilligersteams die reizen 

begeleiden draagt daaraan bij:

‘Teams staan onder leiding van een coördinator en een coördinator is iemand 

die minstens vier reizen bij ons gedaan heeft. Die weet ook hoe het takenpakket 

eruitziet en hoe zo’n reis eruit hoort te zien. Naast de coördinator zijn er nog meer 

ervaren vrijwilligers. Op een team van drie of vier man mag maximaal één nieuwe 

begeleider mee.’ (B1)
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Daarnaast ondergaan toekomstige coördinatoren van de reizen die al minimaal vier 

maal als begeleider op een reis van Het Buitenhof zijn mee geweest, de ‘coördina-

toren-in-opleiding’, een uitgebreide training in Nederland. Zij worden tijdens hun 

eerste reis als coördinator-in-opleiding begeleid door een ervaren coördinator. Pas 

daarna mogen ze zelf als zelfstandig coördinator optreden. 

Ondanks de strakke organisatie van de reizen, zo benadrukken de medewerkers van 

Het Buitenhof op het Centraal Bureau in Gouda, luistert de organisatie goed naar 

de vrijwilligers:

‘Als ze komen met opmerkingen of wat dan ook dat je het oppakt en er wat mee 

doet. Zodat ze niet het idee hebben “ik roep maar wat en er gebeurt nooit wat en 

ze doen toch wat ze willen”. We proberen zo veel mogelijk samen met de vrijwil-

ligers altijd weer het product te verbeteren. […] Op het moment dat mensen een 

opmerking hebben gaat er ook altijd een brief hun kant op van: we hebben het ont-

vangen, we gaan de klacht onderzoeken en je hoort zo snel mogelijk van ons.’ (B3)

Daarnaast probeert Het Buitenhof haar waardering voor het werk van de vrijwil-

ligers uit te drukken in de vorm van een feest, waarvoor zowel de gasten als de 

vrijwilligers worden uitgenodigd:

‘Je moet dan als vrijwilliger wel werken, taken vervullen maar we zien het wel als 

beloning dat je daar dan bij bent. Afgelopen keer hebben wij met een riviercruise-

schip een feestprogramma gehad. Andere jaren hadden we een zaal gehuurd waar 

honderden deelnemers kwamen. De reizigers en de vrijwilligers vinden het prachtig 

om daaraan mee te doen.’ (B1)

Materiële beloningen lijken bij de vrijwilligers van Het Buitenhof niet in de smaak 

te vallen. Zo maken vrijwilligers nauwelijks gebruik van een aparte site waarop zij 

kortingen op bijvoorbeeld de huur van auto’s kunnen krijgen. ‘En diegene die er wel 

gebruik van maken zijn niet de fanatiekste begeleiders’, zo meent de directeur van 

Het Buitenhof:

‘Dat zijn de begeleiders die het minste voor ons doen. Dat is een beloning die in het 

leven is geroepen om mensen aan te sporen bij ons te willen horen en je ziet juist 

dat de mensen waarvoor de site bedoeld is er geen gebruik van maken.’ (B1)

Ook zijn de vrijwilligers van Het Buitenhof, aldus opnieuw de directeur, er niet van 

gediend zo nu en dan in het zonnetje te worden gezet: ‘Dat werd helemaal niet op 
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prijs gesteld. We kregen zelfs telefoontjes van mensen die zeiden als die beker mijn 

kant uit komt dan kom ik niet’ (B1).

Het Hoofd van de afdeling Reisbegeleiding zegt over de materiële beloningen:

‘Daarvoor komen ze niet en daarvoor blijven ze ook niet. Ze blijven omdat ze die 

reis zo onwijs leuk vinden, omdat ze de reizigers zo onwijs leuk vinden, omdat het 

redelijk goed loopt bij ons. Ik denk dat we een professionele organisatie zijn die 

het goed wil doen, we nemen de klachten serieus, we zorgen dat de reis goed in 

mekaar zit. Als mensen een vraag hebben kunnen ze ons inderdaad 24 uur per dag 

bellen. Dat neemt niet weg dat we proberen attent te zijn. We sturen een kaartje 

als ze jarig zijn.’ (B2) 

Ook bellen medewerkers van Het Buitenhof op het Centraal Bureau in Gouda de 

vrijwilligers die voor het eerst met een reis mee zijn geweest persoonlijk op. Hetzelfde 

gebeurt bij de coördinatoren in opleiding om te horen hoe zij de reis ervaren hebben. 

Waar vrijwilligers van Het Buitenhof wel prijs op lijken te stellen, zijn de vele trai-

ningen die door de organisatie aangeboden worden. Zo zijn er EHBO-trainingen, 

een ‘Busjestraining’, een communicatietraining en een ‘Vrijwilligersdag’ met diverse 

cursussen voor nieuwe vrijwilligers. Bij het trainen van nieuwe vrijwilligers komen on-

derwerpen aan bod als de verwachtingen tijdens de reis, de omgang met de reizigers 

en de omgang met bepaalde specifieke situaties, zoals intimiteit, seksualiteit, drank- 

en drugsgebruik en de omgang met gasten met een specifieke psychische stoornis. 

4.2.3. Fit

Het Buitenhof tracht op verschillende manieren een ‘fit’ te bewerkstelligen tussen 

de motieven en behoeften van de (potentiële) vrijwilligers en datgene wat de or-

ganisatie van hen verwacht en te bieden heeft. Allereerst is het voor Het Buitenhof 

van belang dat de organisatie vrijwilligers aantrekt die zich realiseren dat zij er voor 

de reizigers zijn en niet voor zichzelf. De directeur van Het Buitenhof zegt hierover:

‘Wij hebben toch een beetje een glamour-uitstraling. Vakanties, leuk. Zon, verre 

reizen. Dat mag wel zo zijn, maar een reis naar Valkenburg of Volendam is net zo 

belangrijk als een reis naar Kreta. Het is voor de klant. Ze zijn er voor de klanten en 

niet voor zichzelf.’ (B4) 

Zoals eerder opgemerkt erkennen ook de geïnterviewde vrijwilligers van Het Bui-

tenhof dat zij er in de eerste plaats voor de reizigers zijn; veel vrijwilligers hebben 
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een bepaalde affiniteit met de doelgroep van Het Buitenhof. Sommige vrijwilligers 

geven aan dat zij er daarnaast ook zelf voordelen van ondervinden, maar dat dit 

wel op de tweede plaats staat. Andere vrijwilligers benadrukken daarentegen dat zij 

het juist niet voor zichzelf doen en zich helemaal ‘wegcijferen’ voor de gasten. Van 

de reizigers ontvangen de vrijwilligers persoonlijke bedankjes, lieve brieven, sou-

venirtjes, knuffels en tekeningen. Dit ervaren zij als een blijk van waardering. Zoals 

eerder aangegeven hechten vrijwilligers minder waarde aan materiële beloningen, 

zoals de website waarop zij allerlei kortingen kunnen krijgen. Vrijwilligers wor-

den niet graag in het zonnetje gezet of uitgeroepen tot ‘vrijwilliger van het jaar’. 

Daarom heeft Het Buitenhof deze blijken van waardering in de loop van de jaren 

afgeschaft.

Misschien wel de belangrijkste ‘beloning’ die de vrijwilligers zoeken, is een 

goede organisatie van de reizen waarop zij meegaan. Juist wat dat betreft is een 

duidelijke ‘fit’ waarneembaar tussen de behoeften van de vrijwilligers en datgene 

wat Het Buitenhof hen aanbiedt. Het Buitenhof is een organisatie met een duide-

lijke structuur en duidelijke richtlijnen. Dit biedt de vrijwilligers de mogelijkheid zich 

tijdens de reizen geheel op de reizigers te concentreren en zo het vakantieplezier 

van de reizigers te vergroten. Op de vraag wat Het Buitenhof de vrijwilligers te 

bieden heeft, antwoorden zij: 

‘Alles om er een leuke reis van te maken. Accommodatie is goed geregeld. Alle 

mogelijkheden zijn er.’ (B13)

‘De organisatie is zeer geolied. Zij doen hun best om het voor ons zo probleemloos 

mogelijk te maken. Vorig jaar was ik op stap en toen zat ik op een zondag op de 

camping in zo’n park en er was geen vervoer naar de locatie waar we heen wilden. 

Dan pleeg je één telefoontje naar de organisatie en regelen ze wat en dat vind ik 

een indirecte vorm van beloning. Dat de organisatie dus goed is. Dat is ook een 

reden dat ik bij Het Buitenhof zou blijven.’ (B10)

De directeur geeft aan dat vrijwilligers zich over bepaalde zaken geen zorgen 

hoeven te maken omdat het geregeld is. Daarnaast worden problemen in situaties 

die niet kunnen worden voorzien, zoals eerder opgemerkt, zoveel mogelijk onder-

vangen door de vrijwilligers trainingen en cursussen te geven waarin zij leren om te 

gaan met dergelijke situaties. 

‘Iedere begeleider krijgt van tevoren informatie over wie er meegaat, waar moet ik 

zijn, wat is het hotel, welke papieren heb ik nodig. De structuur zit er heel duidelijk 

in, ook bijvoorbeeld qua financiën. Er komt een rekening binnen en ze weten heel 

duidelijk: ik declareer mijn kosten en het wordt vergoed. De coördinator krijgt een 



 Een warm nest of een geoliede machine  55  * * * 

zak geld mee en krijgt van tevoren een duidelijke specificatie waar het voor bedoeld 

is, wat doe je met het geld, welke dingen zijn van tevoren ingekocht en welke 

dingen moet ik zelf nog doen. Er is ruimte voor creativiteit en vrijheid, maar wel al-

lemaal binnen de grenzen. Als je naar het Handboek kijkt, daar is heel veel al wel in 

vastgelegd. Veel randvoorwaarden. Ik denk dat dat maakt dat het goed werkt.’ (B3) 

De geïnterviewde vrijwilligers van Het Buitenhof zijn hier zeer tevreden over. Een 

enkeling vindt dat de organisatie soms wel wat veel van de vrijwilligers verwacht, 

maar ziet er de logica toch wel van in:

‘Ik vind het papierwerk en de organisatie veel, maar ik vind het wel logisch. En je 

wordt als begeleider vrijgelaten of je daarin meegaat. De mogelijkheid wordt je in 

ieder geval geboden. Het is aan jou de keus hoe erg je je er aan wil storen. Als je 

niet veel papierwerk wil, moet je geen coördinator worden.’ (B5)

En de office manager zegt over de strakke organisatie van de reizen het volgende:

‘Voor sommige mensen werkt dat weer niet. Soms vinden ze het overgeorganiseerd. 

Te veel formulieren. Maar aan de andere kant, als er iets gebeurt en iemand krijgt 

vier dagen zijn medicijnen niet, dan val je om. Dus dat gevaar is te groot en daarom 

moet je wel met dit soort dingen gaan werken. En dat is waar sommige vrijwilligers 

wel moeite mee krijgen.’ (B3) 

Een ander terrein waarop de ‘fit’ tussen de behoeften van de vrijwilligers en het 

aanbod van de organisatie niet volledig is, betreft de verwachte beschikbaarheid 

van vrijwilligers en de indeling van de vrijwilligers op de reizen. In principe moeten 

de vrijwilligers van Het Buitenhof breed inzetbaar zijn en wordt er geen voorkeurs-

beleid uitgevoerd, al moet ook Het Buitenhof zo nu en dan wel concessies doen:

‘Iemand moet goed inzetbaar zijn. En dat zeiden we ook van de Juniorreizen toen 

we daarvoor begonnen mensen te werven. Dat zeggen we nu niet meer. Sinds dit 

jaar zeggen we als iemand binnenkomt als begeleider van alleen maar kinderreizen 

dat dat wel kan, als deze dan wel allerlei soorten reizen voor de kinderen kan doen 

en hij goed beschikbaar is voor het hoogseizoen. We kijken dus naar meerdere din-

gen. Hoe inzetbaar is iemand?’ (B2) 

Daarnaast wordt er rekening gehouden met de capaciteiten van de vrijwilligers:

‘Op het moment dat jij een verzorgend type bent, ga je zoveel mogelijk op een 

aangepaste reis mee waar mensen rustig aan doen en meer verzorging nodig heb-
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ben, tenzij je zelf aangeeft “dat wil ik niet”, prima dan ga je op een ander soort 

reis mee. Er zijn mensen die weinig overzicht hebben of die minder geschoold zijn; 

die worden veel gebruikt om rolstoelen te duwen of weet ik veel wat. Er wordt 

ook wel gekeken in wat voor team kom je en is het team sterk genoeg en zijn de 

persoonlijkheden sterk genoeg. Daar wordt wel heel goed naar gekeken, dat het 

goed matcht. Ook qua karakter: ben je een dominant type dan moet je niet nog een 

dominante naast je hebben.’ (B3) 

Op de vraag of er een ‘fit’ valt te bespeuren tussen datgene dat Het Buitenhof biedt 

en hetgeen de vrijwilligers willen, antwoordt de office manager: 

‘Voor een deel sluit het op elkaar aan, voor een deel niet. Sommige vrijwilligers heb-

ben duidelijk de behoefte om hun eigen team te maken, om maar wat te noemen. 

En daar kunnen wij dan niet aan voldoen. Maar de meesten die met ons op reis 

gaan weten dat. Dus leggen ze zich daar bij neer. Mensen kunnen wel duidelijk op 

een beschikbaarheidstelling aangeven wat voor reizen wel en niet bij hen passen. 

Dus in die zin proberen wij de fit zo groot mogelijk te maken. Op voorhand wordt 

er gekeken wat jouw wensen zijn, dat geldt voor de periode en dat geldt voor het 

soort reis. Dus die fit is er wel degelijk.’ (B3) 

4.3. Voorlopige conclusie: methoden van werving

Na de beschrijving van meerdere factoren die van invloed zijn op de werving van 

nieuwe vrijwilligers voor de Zonnebloem en Het Buitenhof afzonderlijk, worden 

in deze paragraaf beide organisaties vergeleken. Daarbij zal eerst een onderscheid 

worden gemaakt tussen enerzijds de motieven en behoeften van de vrijwilligers en 

anderzijds de middelen van de organisaties.

Allereerst is er een factor waar beide organisaties geen directe invloed op hebben 

en dat is de band van de vrijwilligers met de doelgroep.11 Zonder een specifieke 

band met de doelgroep van een organisatie zal men minder snel de stap zetten naar 

het vrijwilligerswerk van een bepaalde organisatie. Deze band met de doelgroep 

kan heel direct zijn; men maakt bijvoorbeeld zelf onderdeel uit van de doelgroep 

of heeft familie in de doelgroep (de Zonnebloem). Of de band met de doelgroep is 

er één op grotere afstand, zoals via een kennis die binnen de doelgroep valt of via 

het werk (Het Buitenhof). Iets anders dat bij beide organisaties vrijwilligers aantrekt 

is de ervaren dankbaarheid van deze doelgroep. Deze dankbaarheid uit zich bij de 

11. Anders dan Het Buitenhof probeert de Zonnebloem om die reden ook nieuwe vrijwilligers te wer-
ven in het netwerk van de gasten. Zie paragraaf 4.1.2. en verderop in deze paragraaf.



 Een warm nest of een geoliede machine  57  * * * 

Zonnebloem vooral in een wederkerige relatie met de gasten. Naast de dankbaar-

heid van de gasten richting de vrijwilligers, wijzen de geïnterviewde bezoek- en 

vakantievrijwilligers van de Zonnebloem op hun dankbaarheid jegens hun gasten 

met wie zij vaak een vriendschappelijke relatie opbouwen. De vrijwilligers van de 

Zonnebloem ervaren de organisatie, inclusief haar gasten, dan ook als ‘een warm 

nest’. Bij Het Buitenhof is de dankbaarheid eenzijdiger van karakter: het zijn vooral 

de reizigers die hun dankbaarheid richting de vrijwilligers uiten, de vrijwilligers bou-

wen zelden een langduriger band op met de doelgroep. Wellicht hangt dit laatste 

samen met de relatief korte duur van het contact tijdens een enkele reis.

Er is echter nog een andere factor van belang. Naast de relatie die de vrijwil-

ligers bij de Zonnebloem opbouwen met hun gasten, ontstaat tussen de vrijwilligers 

onderling, in het bijzonder in de lokale afdelingen, dikwijls een sterke band het-

geen het groepsgevoel verstrekt. Dit laatste speelt bij de werving van vrijwilligers 

een belangrijke rol, omdat het vrijwilligerschap bij de Zonnebloem een manier kan 

zijn om de eigen eenzaamheid te bestrijden en de wens om ergens bij te horen te 

vervullen; via de Zonnebloem kan men een nieuw sociaal netwerk opbouwen.

Van een ‘groepsgevoel’ is bij de vrijwilligers van Het Buitenhof veel minder 

sprake. Zij lijken daar ook minder waarde aan te hechten dan de vrijwilligers van de 

Zonnebloem. De vrijwilligers van Het Buitenhof waarderen vooral de professionele 

wijze waarop de organisatie en de reizen die zij organiseert worden gerund. Daar 

waar de vrijwilligers van de Zonnebloem vooral op zoek lijken te zijn naar ‘een 

warm nest’, daar ervaren de vrijwilligers van Het Buitenhof de organisatie als ‘een 

geoliede machine’ die hen de gewenste structuur en duidelijkheid biedt.

Er zijn zowel overeenkomsten als verschillen te vinden tussen de methoden van 

werving van de Zonnebloem en die van Het Buitenhof. Een eerste verschil is dat de 

werving bij de Zonnebloem grootschalig en actief plaatsvindt. Zo worden bij de Zon-

nebloem (impliciet) vrijwilligers geworven bij de ledenwerfacties en bij de algemene 

communicatie van de Zonnebloem. Daarnaast worden vrijwilligers geworven via 

lotenverkoop en telefonische acties. Een overeenkomst tussen de wervingsacties van 

beide organisaties is ook dat veel gebruik wordt gemaakt van mond-tot-mondrecla-

me. Een belangrijk verschil is echter dat de Zonnebloem via deze methode nieuwe 

vrijwilligers tracht te werven in het netwerk van reeds actieve vrijwilligers én van 

haar gasten, terwijl Het Buitenhof zich bij het werven beperkt tot het netwerk van 

de actieve vrijwilligers. Een overeenkomst is tenslotte dat beide organisaties gebruik 

maken van posters, folders en advertenties om vrijwilligers te werven.

Een belangrijk verschil ligt in de wijze waarop beide organisaties hun werk en 

doelgroep presenteren. Waar de Zonnebloem er bewust voor kiest haar doelgroep 

niet te presenteren als ‘zielige ouderen’ maar als ‘gewone mensen’ die toevallig 

hulp nodig hebben, benadrukt Het Buitenhof in wervingsacties dat zijn doelgroep 
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uit licht verstandelijk gehandicapten bestaat. De organisatie vraagt potentiële 

vrijwilligers bijvoorbeeld expliciet in wervingsacties: ‘Bezorgt u Roel een onvergete-

lijke vakantie?’12 In de wervingsacties van Het Buitenhof wordt de eenzijdige relatie 

tussen vrijwilliger en reiziger dus benadrukt, in tegenstelling tot de Zonnebloem die 

juist de wederkerigheid in de relatie tussen vrijwilliger en gast in haar wervingsac-

ties onderstreept. Daarnaast benadrukt de Zonnebloem in grootschalige reclame-

uitingen het ‘gemeenschapskarakter’ van de organisatie, terwijl Het Buitenhof 

zich via kleinschalige campagnes en via internet vooral op individuele (potentiële) 

vrijwilligers richt.

De belangrijkste verschillen tussen de Zonnebloem en Het Buitenhof met betrek-

king tot de werving van vrijwilligers zijn samengevat in tabel 1.

12. Wervingposter Het Buitenhof 2009.

Tabel 1: Methoden van werving bij de Zonnebloem en Het Buitenhof

De Zonnebloem Het Buitenhof
Grootschalig en actief Kleinschalig en minder actief

Werving via vrijwilligers en gasten Werving via vrijwilligers

Presentatie doelgroep niet als 
hulpbehoevend

Presentatie doelgroep als hulpbehoevend

Familiaire band met doelgroep en 
andere vrijwilligers

Zakelijke band met doelgroep en andere 
vrijwilligers

Wederkerige relatie met doelgroep Eenzijdige relatie met doelgroep

Geborgenheid Duidelijkheid

Behoefte aan groepsverband Behoefte aan structuur en organisatie
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Methoden van selectie

Daar waar de werving van vrijwilligers vooral draaide om de dimensie waarom, 

draait het bij de selectie van vrijwilligers overwegend om het wat en wanneer van 

vrijwilligerswerk. Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven duidt het wat enerzijds op de 

kwaliteiten die de (potentiële) vrijwilliger te bieden heeft (zijn of haar ‘geschikt-

heid’) en anderzijds op de taken die de vrijwilligersorganisatie de (potentiële) 

vrijwilliger wil laten verrichten. Het wanneer betreft enerzijds de praktische beschik-

baarheid van de (potentiële) vrijwilliger en anderzijds de wijze waarop de vrijwil-

ligersorganisatie de taken in praktische zin heeft georganiseerd. De nagestreefde 

‘fit’ tussen de behoeften van potentiële vrijwilligers en datgene wat vrijwilligersor-

ganisaties aanbieden is dan ook afhankelijk van de mate van geschiktheid van de 

(potentiële) vrijwilliger. Over welke expertise en ervaring beschikt de (potentiële) 

vrijwilliger en wat verwacht de vrijwilligersorganisatie van hem of haar? En welke 

mate van geschiktheid en beschikbaarheid van vrijwilligers zorgt dan voor de juiste 

‘fit’ met datgene wat de vrijwilligersorganisaties nodig hebben? In dit hoofdstuk 

komen onder andere de taken, geschiktheid en beschikbaarheid van vrijwilligers van 

de Zonnebloem en Het Buitenhof aan de orde, waarna het selectieproces van beide 

organisaties wordt geanalyseerd. 

5.1. De Zonnebloem

5.1.1. Taken en taakorganisatie

Voor de Zonnebloem is het moeilijk om een eenduidig beeld te geven van de taken 

die vrijwilligers dienen uit te voeren, aangezien er verschillende typen vrijwil-

ligers actief zijn bij de Zonnebloem. Toch is het wel mogelijk een indruk te geven 

van de twee grootste vrijwilligersgroepen. Dit zijn de afdelingsvrijwilligers en de 

vakantievrijwilligers.

Afdelingsvrijwilligers

Afdelingsvrijwilligers zijn onder te verdelen in bestuursvrijwilligers, bezoekvrijwil-

ligers en vrijwilligers die helpen bij activiteiten. In het interview met een districts-

hoofd wordt duidelijk hoe de structuur en taken van een plaatselijke afdeling van 

de Zonnebloem eruit zien. Allereerst heeft een plaatselijke afdeling een bestuur 

bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Daarnaast is er 

een bestuurslid Bezoekwerk en een bestuurslid Activiteiten. Een afdelingsvoorzitter 

in een dorp vertelt over zijn taken:

5
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‘Coördineren, motiveren, signaleren, oog en oor, luisteren, hoe je mensen tot elkaar 

kunt brengen, mensen op één lijn kunt brengen in vergaderingen, ook in gesprek-

ken. Heel goed weten wat er speelt, ook in informele circuits. En als het nodig is 

af en toe een opbeurend gesprek met iemand die in de put zit of iets naars heeft 

meegemaakt.’ (Z8)

Een voorzitter uit een stad vertelt dat hij ook de pr doet en subsidies aanvraagt. 

Aangezien de kern van het Zonnebloemwerk bestaat uit het eens in de twee, 

drie weken thuis bezoeken van zieke, oudere en eenzame mensen, heeft het 

bestuurslid Bezoekwerk een belangrijke functie. Deze persoon coördineert alle 

bezoekvrijwilligers:

‘Wij gaan er naartoe voor een praatje. Dat is heel abstract, dat kan overal over 

gaan. Je kan ook zeggen: we gaan samen naar de film, puzzeltje doen, wandelen, 

winkelen. Als het maar door beide partijen op prijs wordt gesteld. Heel belangrijk is 

de wederkerigheid en gelijkwaardigheid van de relatie. Het gaat om leuke din-

gen. Ik vertel de bezoekvrijwilligers wat men wel en niet kan afspreken. Algemene 

richtlijn is dat we geen huishoudelijke klusjes doen, vooral geen geld halen en de 

mensen helpen met allerlei andere dingen. Maar daar kunnen mensen met verstand 

mee omgaan. Dat bepaalt de vrijwilliger zelf. Die stelt zijn eigen grenzen.’ (Z6) 

Volgens het geïnterviewde bestuurslid Bezoekwerk maken lokale afdelingen niet 

echt zelf beleid. Wel geven zij concrete uitvoering aan het centrale beleid. De afde-

lingen maken hiervoor een concreet plan, waarbij zo veel mogelijk de betrokken-

heid van vrijwilligers wordt gestimuleerd. 

Naast de bestuursvrijwilligers en de bezoekvrijwilligers zijn er in lokale afdelin-

gen de vrijwilligers die helpen bij allerlei activiteiten. Hierbij gaat het onder meer 

om de daadwerkelijke organisatie van activiteiten, maar ook om het duwen van een 

rolstoel bij een uitje naar bijvoorbeeld de Keukenhof, of het klaarleggen van spul-

len voor een gezellige middag in een plaatselijk buurthuis. Er zijn ook combinaties 

mogelijk: sommige bestuurders doen aan bezoekwerk en helpen bij activiteiten. 

Daarnaast zijn er nog de ‘oproepvrijwilligers’. Dit zijn mensen die een keer mee 

willen helpen met het verkopen van loten voor een loterij, of mensen die af en toe 

helpen als chauffeur.

De bovenbeschreven activiteiten vinden voornamelijk in de lokale afdelingen 

plaats, maar ook de regionale, provinciale en landelijke besturen hebben hun eigen 

vrijwilligers die activiteiten organiseren, zoals de regionale zorgvakanties. 

De organisatie vanuit het Nationaal Bureau verloopt vooral via de 24 districts-

hoofden verspreid over het hele land. Een districtshoofd is een betaalde kracht die de 

verbinding vormt tussen het Nationaal Bureau en de Zonnebloemafdelingen in het 
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land. Zij bieden regionale en plaatselijke afdelingen ondersteuning en coachen groe-

pen vrijwilligers. Ook is het de bedoeling dat zij de doelstellingen van de Zonnebloem 

uitdragen en de kwaliteit van georganiseerde activiteiten bewaken. Tot slot voeren 

deze medewerkers het vrijwilligersondersteuningsbeleid (zie boven) uit en stimuleren 

zij afdelingsbesturen in hun werkgebied bij het uitvoeren van hun taak (Z1).

Vakantievrijwilligers

Vakantievrijwilligers zijn mensen die meestal een week per jaar meegaan op een 

door de Zonnebloem georganiseerde vakantie. Hierbij gaat het zowel om verpleeg-

kundigen als om ‘gewone’ vrijwilligers. Verpleegkundigen gaan vrijwillig met de 

reizen van de Zonnebloem mee om professionele zorg te verlenen; algemeen vrijwil-

ligers krijgen geen taken op het gebied van de persoonlijke verzorging van gasten 

maar bieden aanvullende ondersteuning, zoals het duwen van rolstoelen en het 

begeleiden van de gasten bij uitjes. Het districtshoofd Zuid-Holland legt uit hoe de 

taakorganisatie rondom het vakantievrijwilligerswerk in elkaar zit:

‘We hebben een Nationaal Bureau. Daar zit eigenlijk een soort professioneel reisbu-

reau. Er werken een stuk of 25 vaste krachten die ervoor zorgen dat alle randvoor-

waarden kloppen. Dus het vervoer naar de locatie, de locaties zelf, de boekingen, al 

dat soort zaken. De organisatie ter plekke in die weken doen de vrijwilligers, de va-

kantiestaf, zelf. De vakantiestaf bestaat uit vier mensen die verantwoordelijk zijn voor 

de vakantie die georganiseerd wordt door de Zonnebloem. Zij zoeken de gasten in 

de omgeving, zoeken de vrijwilligers erbij, zoeken de verpleegkundigen erbij, zorgen 

ervoor dat dit allemaal met elkaar in verhouding is. Stemmen dat weer af met het Na-

tionaal Bureau en maken daar weer afspraken mee over de locatie en dergelijke.’ (Z1) 

Vakantiestaven worden door een regiobestuur benoemd en bestaan telkens uit een 

hoofd Vakantie, een Assistent-hoofd, een hoofd Verpleegkundige en een hoofd 

Huishouding. De vakantievrijwilligers tekenen ervoor dat zij alle voorkomende 

werkzaamheden tijdens de vakantie op zich willen en kunnen nemen; hierbij kun-

nen de vrijwilligers wel hun voorkeur opgeven. Zo zijn er onder andere taken in 

het restaurant, bij de brandwacht, de receptie, de afwas, de bar, de wasserij en in 

de koffiecorner. Sinds enige tijd streeft de Zonnebloem er naar zoveel mogelijk 

vakanties in reguliere hotelaccommodaties te organiseren. Dit betekent onder meer 

dat vrijwilligers minder huishoudelijke taken hoeven te verrichten en zich meer met 

de gasten kunnen bezighouden. Bij dit laatste wordt zoveel mogelijk ingezet op 

kleinschalige activiteiten:

‘Dus als een gast het heel leuk zou vinden om eens te gaan winkelen als je in  

Ommen bent, of naar het dierenpark te gaan als je in Emmen bent, dan probeer 
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je dat te regelen. We zijn er inmiddels een beetje van afgestapt maar we hebben 

jarenlang ook een wensendag gehad. Soms zaten daar hele simpele dingen tussen 

als een broodje haring of ergens pannenkoeken eten.’ (Z5) 

5.1.2. De vrijwilligers: geschiktheid en beschikbaarheid

Zoals eerder is aangegeven zijn er bij de Zonnebloem diverse typen vrijwilligers 

actief met zeer uiteenlopende taken. Mede daarom is het vrijwel onmogelijk om 

een eenduidig beeld te geven van de mate van geschiktheid en beschikbaarheid 

van vrijwilligers: 

‘Je hebt vrijwilligers die alleen een website onderhouden voor een afdeling, je hebt 

vrijwilligers die alleen bezoekwerk doen of af en toe helpen bij een activiteit. Je 

hebt vrijwilligers die daar een weektaak aan hebben, dat kom je ook vaak zat te-

gen. Bestuurders, voorzitters, die een heleboel mensen bezoeken, petje af. Van twee 

uur in de maand tot vier dagen in de week, je komt ze allemaal tegen.’ (Z1) 

Afdelingsvrijwilligers 

Volgens de afdelingsvoorzitter in een stad wordt de geschiktheid van een vrijwilliger 

mede bepaald door de mate waarin hij of zij het prettig vindt om met mensen om 

te gaan. Daarnaast, en dit is volgens de geïnterviewde voorzitter misschien wel het 

belangrijkste, moet een afdelingsvrijwilliger goed kunnen luisteren. De vrijwilliger 

moet in staat zijn signalen op te vangen van de gast die bezocht wordt en de disci-

pline hebben om een gast structureel te bezoeken. Daarbij hoeft volgens hem een 

vrijwilliger, anders dan vroeger gebruikelijk was, tegenwoordig niet meer fulltime 

beschikbaar te zijn. 

Die laatste mogelijkheid, om ook zonder zich fulltime in te zetten toch een vol-

waardig vrijwilliger te zijn, wordt benadrukt door de geïnterviewde bestuurders 

in de afdelingen en op het Nationaal Bureau en maakt ook expliciet onderdeel 

uit van het beleid van de organisatie. Een belangrijk onderdeel van dit beleid is 

volgens een districtshoofd dan ook om bestuurders van afdelingen mee te nemen 

‘in de ontwikkelingen richting de nieuwe vrijwilliger’, dat wil zeggen het inzicht 

overdragen dat de vrijwilliger die altijd maar alles deed, niet per se de beste vrijwil-

liger is (Z7). De nieuwe vrijwilliger is dan wellicht meer taakgericht maar, zo wordt 

benadrukt, dat hoeft niet ten koste te gaan van zijn of haar betrokkenheid en 

verantwoordelijkheidsgevoel. 

Een groot verantwoordelijkheidsgevoel is volgens de directeur van de Zonne-

bloem kenmerkend voor de vrijwilligers van de organisatie:

‘Dat is wel bijzonder. Omdat ze weten dat ze met een kwetsbare groep op stap 

gaan. Dus ze hebben altijd iets van: we moeten altijd zorg dragen dat het goed 
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geregeld is tot in de kleinste details. Het heeft ermee te maken of je de filosofie 

hanteert, en daar ben ik van, dat de vrijwilligers in feite ook professionals zijn. En zo 

stuur je ze dus ook aan.’ (Z4)

Volgens het hoofd Vrijwilligersondersteuning betekent dit echter niet dat je van 

mensen mag verwachten dat ze dingen doen als waren zij beroepskrachten:

‘Wat wij zeggen van professionalisering is dat als een vrijwilliger een vraag heeft, 

dat deze vraag dan snel en adequaat beantwoord wordt, dat we zorgen dat on- 

kosten worden vergoed. Zorgen dat als je op een bepaalde manier moet verant-

woorden, dat dat op een hele makkelijke manier kan. Eigenlijk wil je alle dingen die 

het vrijwilligerswerk in de weg staan weghalen zodat de vrijwilligers kunnen doen 

wat ze het leukste vinden.’ (Z2)

Ook hoeft volgens het hoofd Vrijwilligersondersteuning een nieuwe vrijwilliger in 

principe geen ervaring te hebben. Wel is het zo dat jongere vrijwilligers andere on-

derwerpen bespreken met een gast dan de wat oudere vrijwilligers, maar dit hoeft 

geen probleem te zijn. Belangrijk is volgens het bestuurslid Bezoekwerk dat vrijwil-

ligers hun eigen grenzen stellen en bewaken. Grenzen zijn volgens haar individueel 

en tijd- en plaatsgebonden. 

Vakantievrijwilligers

De Zonnebloem is bij het grote publiek vooral bekend om haar vakanties. Deze 

vakanties worden landelijk en regionaal georganiseerd, maar ook een plaatselijke 

afdeling kan besluiten met haar gasten op stap te gaan. Zoals eerder opgemerkt 

gaat het bij de vakantievrijwilligers om twee verschillende typen vrijwilligers: de ver-

pleegkundigen en de vakantievrijwilligers die vaak ook afdelingsvrijwilliger zijn. Bij 

de selectie van deze typen vrijwilligers worden logischerwijze verschillende criteria 

gehanteerd. Het districtshoofd Zuid-Holland zegt hierover:

‘Als ik kijk naar de verpleegkundigen moeten ze ervaring uit de praktijk hebben: 

niveau, een BIG-registratie, dat soort zaken. Van de algemeen vrijwilligers verwach-

ten we gewoon dat ze van aanpakken weten en een sociale instelling hebben. Daar 

is wel een lijstje voor. Bij de selectie van vakantievrijwilligers vraagt een vakantiestaf 

in de plaatselijke afdelingen wie mee wil: in die en die regio gaan we op vakantie, 

die en die week. Zo’n staf krijgt soms 20, 30 of 40 aanmeldingen voor zo’n vakantie, 

en die selecteert de vrijwilligers die meegaan. Dat gaat eigenlijk altijd wel goed. 

Die Zonnebloemvrijwilliger die dat al jaren doet is een bepaald type mens dat van 

aanpakken weet en die een sociale component heeft, want anders zou die niet bij 

de Zonnebloem zitten.’ (Z1) 
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Het hoofd Vakantie moet volgens het districtshoofd in de eerste plaats affiniteit 

hebben met de doelgroep. Daarnaast is er een aantal functievereisten, zoals erva-

ring met de doelgroep, leiding kunnen geven en met mensen om kunnen gaan. 

Tenslotte is het volgens het hoofd Vakantie niet de bedoeling dat vrijwilligers slechts 

meewillen vanwege de vakantie zelf: ‘Natuurlijk is het voor jou ook een vakantie 

maar het is wel een werkvakantie. En je bent er voor de gasten.’ (Z5) 

Beschikbaarheid

Vooral de Zonnebloemvrijwilligers van het eerste uur waren (en zijn nog steeds) 

fulltime en overal inzetbaar. Gesignaleerd wordt dat burgers tegenwoordig steeds 

meer uitgesproken voorkeuren hebben. Dit heeft zowel voor- als nadelen voor het 

vrijwilligerswerk. Het bestuurslid Bezoekwerk zegt hierover:

‘Dat kost extra energie en extra improvisatie. Je hebt natuurlijk liever, net zoals 

in een bedrijf, mensen die fulltime werken. Die de hele dag aanwezig zijn en niet 

alleen maar 40 uur beschikbaar zijn maar het liefste 60 uur. Nou, in beginsel zou 

je dat van vrijwilligers ook willen, maar dat kan uiteraard niet. Je streeft ernaar 

iemand te vinden als vrijwilliger die allround inzetbaar is, maar je moet respect heb-

ben voor de beperkingen die mensen hebben. Dat betekent wel dat je de boel beter 

moet organiseren dan vroeger.’ (Z6)

Bij de Zonnebloem zijn diverse soorten vrijwilligers actief met zeer uiteenlopende 

taken. Om die reden kan ook geen algemeen en eenduidig beeld gegeven worden 

van de (vereiste) beschikbaarheid van de Zonnebloemvrijwilliger. Wel heeft het 

bestuurslid Bezoekwerk de functie die het meest intensieve werk vereist binnen de 

lokale organisatie:

‘Het bestuurslid Bezoekwerk is bij uitstek het coördinatiepunt tussen een groep 

vrijwilligers en een nog grotere groep gasten. Daar zit het werk. En daarnaast ook 

bestuurstaken want er wordt natuurlijk ook vergaderd. In sommige afdelingen 

wordt dit werk dan ook gedaan door twee bestuursleden.’ (Z6)

Van bezoekvrijwilligers wordt over het algemeen verwacht dat zij toch wel minimaal 

één gast bezoeken. Dit houdt in dat men eens in de twee à drie weken enkele uren 

met een gast doorbrengt. Deze tijd kan naar eigen inzicht worden ingevuld. Men 

kan bijvoorbeeld een gesprek voeren, samen gaan wandelen, boodschappen doen 

of een combinatie hiervan (Z6). Volgens het bestuurslid Bezoekwerk gaat het ook 

hier om ‘een wederkerig contact tussen twee mensen die beiden volwassen zijn’ 

(Z6). Daarom is het volgens hem niet nodig hierop toezicht te houden.
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5.1.3. De organisatie: het selectieproces

‘Als je een goed hart hebt ben je in staat om vrijwilliger te zijn’ (o.a. Z4). Dit is een 

veelgehoorde opmerking in de interviews met de vrijwilligers en de bestuurders van 

de Zonnebloem. Volgens de directeur van de Zonnebloem ligt in die filosofie precies 

de kracht van de organisatie. Betaalde krachten dienen volgens haar het vermogen 

te hebben om zoveel mogelijk over te laten aan de vrijwilligers. Dit verschaft de 

vrijwilligers een zekere vrijheid, die op haar beurt bijdraagt aan het ‘wij-gevoel’ in 

de organisatie: ‘Dit is ons eigen handeltje, dit is onze eigen afdeling, dit zijn onze 

vrijwilligers en dit zijn onze gasten. Dat leeft lokaal heel sterk’ (Z4). Dit wij-gevoel 

is ook terug te vinden in de missie van de Zonnebloem en wordt door het bestuur 

actief uitgedragen, aldus de directeur (Z4).

Afdelingsvrijwilligers

De selectiewijze van nieuwe vrijwilligers kan bij de Zonnebloem per afdeling ver-

schillen. Toch is het meestal het lokale bestuur dat op zoek gaat naar nieuwe vrijwil-

ligers. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich ook spontaan melden, bijvoorbeeld via een 

bekende die reeds actief is bij de Zonnebloem. Het districtshoofd in Zuid-Holland 

zegt over het vervolg:

‘Dan is het zo dat de bestuurder Bezoekwerk naar die persoon toe gaat van: “Joh, ik 

heb gehoord dat jij vrijwilliger wilt worden, hartstikke leuk. We hebben intake- 

formulieren, wat zijn je interesses, wat zou je willen doen, hoeveel uren?” Om 

het gevoel te krijgen, plaatselijk, wat voor iemand je voor je hebt, en om dus op 

die manier te kijken of ze een koppeling kunnen maken. Als iemand zegt: “Ik wil 

bezoekwerk gaan doen bij een gast”, dan zoeken wij voor hem een gast. Dan gaat 

de bestuurder Bezoekwerk met het eerste gesprek mee: “Mevrouw, u heeft gezegd 

dat u bezoek wil, ik heb hier een vrijwilliger voor u”. Tijdens het eerste gesprek 

zit de bestuurder erbij om te kijken of het een beetje klikt. En als ze denken het 

is wel goed gaat dan spreken de vrijwilliger en de gast zelf iets af. En dan vraagt 

de bestuurder Bezoekwerk af en toe of het nog goed loopt. Maar het is vooral de 

bestuurder die moet beoordelen of iemand geschikt is om dat werk te doen. Het is 

natuurlijk niet iedereen gegeven om eens in de paar weken bij iemand gezellig op 

bezoek te gaan, daar moet je een type voor zijn. Dus in feite beoordelen de vrijwil-

ligers welke vrijwilligers geschikt zijn.’ (Z1)

Ook de gast speelt dus een rol in het selectieproces van de vrijwilliger die hem of 

haar gaat bezoeken. Wanneer bijvoorbeeld vrouwelijke gasten behoefte hebben 

aan vrouwelijke vrijwilligers, dan zullen er sneller vrouwelijke vrijwilligers geselec-

teerd worden om deze gasten te bezoeken. De bestuursleden van de afdelingen 

worden op soortgelijke wijze geselecteerd door de reeds actieve vrijwilligers. De 
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sociale controle als gevolg van de veelal hechte sociale banden tussen de vrijwilli-

gers kan voor nieuwe vrijwilligers een obstakel vormen. De directeur ziet dat dit wel 

enigszins aan het veranderen is:

‘Lokale afdelingen zijn soms zo gesloten en hebben zo’n hechte cultuur dat ze geen 

andere mensen toelaten. Dat verdwijnt op het moment dat zij een tekort aan vrij-

willigers krijgen. Dan moeten ze wel en daar hebben we speciale programma’s voor 

ontwikkeld. Als afdeling moet je mee met je tijd en dat betekent dat je een goed 

bestuur hebt, dat je vrijwilligers niet meer alles laat doen: de totaalvrijwilliger die 

én aan bezoekwerk deed, én aan alle activiteiten meedeed, én naar vergaderingen 

ging en loten verkocht – dat kan gewoon niet meer. Toen ik hier kwam in 2002 zijn 

we dan ook begonnen met het project Nieuwe Vrijwilliger.’ (Z4)

Volgens de directeur van de Zonnebloem is het project Nieuwe Vrijwilliger er op 

gericht de huidige, intern gerichte cultuur van veel afdelingen te doorbreken, te 

zorgen dat deze meer open wordt, zodat ook mensen vrijwilliger kunnen worden 

die zich niet fulltime kunnen of willen inzetten maar toch een bijdrage willen 

leveren aan het werk van de Zonnebloem. Dit betekent volgens haar onder meer 

dat de huidige afdelingsvrijwilligers niet langer moeten verwachten dat vrijwilligers 

alles samen en op dezelfde wijze doen, maar openstaan voor een meer individuele 

benadering (Z4). 

Vakantievrijwilligers

Ook in de selectie van vakantievrijwilligers en vrijwilligers die de verschillende uitjes 

begeleiden zijn in de afgelopen jaren enkele veranderingen doorgevoerd. Voorheen 

werden deze vrijwilligers vooral uit de reeds actieve vrijwilligers geselecteerd. Het 

hoofd Vakantie van de Zonnebloem vertelt dat ze zelf ongeveer een half jaar van 

tevoren de reeds actieve vrijwilligers vraagt naar hun motivatie en beschikbaarheid 

om als vakantievrijwilliger ingezet te worden. Een positieve reactie van een vrijwil-

liger houdt niet direct in dat deze ook definitief wordt ingezet. Zo kan het zijn dat 

er 15 aanmeldingen zijn, terwijl er maar 10 vrijwilligers nodig zijn. Aangezien afde-

lingsvrijwilligers vaak ook vakantievrijwilliger willen zijn, wordt dit als een vorm van 

beloning beschouwd, omdat het voor de vrijwilliger zelf ook leuk is om aan dit soort 

activiteiten mee te doen. Na de selectie van vakantievrijwilligers belegt het hoofd 

Vakantie een vergadering waarin het vakantieteam bijeenkomt en verdere details 

worden besproken.

Als onderdeel van het nieuwe beleid worden vakantievrijwilligers sinds enige ja-

ren ook buiten de reeds actieve groep van vrijwilligers geworven. Met deze nieuwe 

wijze van selectie hoopt men ‘kliekjesvorming’ tegen te gaan en meer nieuwe 

vrijwilligers te werven. Bijkomend voordeel is dat men door deze wijze van selectie 
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beter dan voorheen in staat is vrijwilligers te selecteren voor specifieke taken, zoals 

jonge, fysiek sterke vrijwilligers. Zo wil het hoofd Vakantie er bijvoorbeeld graag 

meer mannen bij hebben: ‘Als er dus meer heren zijn, probeer je ook die heren in te 

delen want ja, dat is lekker mankracht voor de rolstoelen en zo’ (Z5).

Hoewel de directeur van de Zonnebloem beseft dat het nieuwe beleid voor 

enige wrok kan zorgen bij Zonnebloemvrijwilligers die reeds jaren actief zijn en die 

soms menen dat de nieuwe vrijwilligers het nog niet verdiend hebben om met de 

vakanties mee te gaan, denkt zij dat op deze wijze meer nieuwe vrijwilligers gewor-

ven en gebonden kunnen worden: ‘Als ze eenmaal mee zijn geweest dan zijn ze of 

verkocht of ze vinden het helemaal niks. En als je verkocht bent hebben wij je voor 

jaren.’ (Z4).

5.1.4. Fit

De ‘fit’ tussen de kwaliteiten van (potentiële) vrijwilligers en de eisen die de Zonne-

bloem aan vrijwilligers stelt lijkt spontaan plaats te vinden, omdat binnen de organi-

satie de selectie van vrijwilligers geen expliciet onderwerp van beleid vormt. Volgens 

het hoofd Vrijwilligersondersteuning is er dan ook strikt genomen geen sprake van 

‘ballotage’ bij de Zonnebloem:

‘Eigenlijk gaat er zelden iets mis. Hoe dan ook komen toch wel de goede mensen en 

als het niet past is er wel een manier om afscheid te nemen van mensen. Het gaat 

eigenlijk op een heel natuurlijke manier. In een groep vrijwilligers zijn er altijd wel 

een of twee die zien: dat is een nieuwe, en zich daar voor inzetten. Er is geen sprake 

van sollicitatie- of selectiegesprekken.’ (Z2) 

Vanwege het bottom-up karakter van de Zonnebloem geldt datzelfde voor de ‘fit’ 

ten aanzien van beschikbaarheid. Afstemming gebeurt door de vrijwilligers zelf 

volgens het hoofd Vrijwilligersondersteuning. Zo is bijvoorbeeld het overdag verga-

deren aan het verdwijnen:

‘Dat is eigenlijk een natuurlijk proces. Je ziet dat lokale afdelingen zich aanpassen. 

Dat doen wij ook als beroepskrachten. Wij doen dat ook met ons cursussenaanbod 

bijvoorbeeld. Dat kan ook ’s avonds.’ (Z2)
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5.2. Het Buitenhof

5.2.1. Taken en taakorganisatie

Zoals in hoofdstuk 5 reeds is aangegeven, is bij Het Buitenhof de hoofdtaak van de 

vrijwilligers het begeleiden van de reizen vanaf het moment waarop men vertrekt 

tot het moment waarop men weer terug is in Nederland.

Algemene reizen

De medewerker op de afdeling Reisbegeleiding vertelt dat het de bedoeling is dat 

de vrijwilligers tijdens de algemene reizen de gasten bijstaan bij een groot aantal 

praktische zaken:

‘Programma maken, structuur aanbrengen in de dag, inchecken op vliegveld of in 

hotel. Dingen regelen zoals maaltijden, excursies enzovoort. En dan ook nog zaken 

als persoonlijke verzorging: sommige reizigers moeten erop geattendeerd worden 

als ze moeten douchen, anderen hebben daar hulp bij nodig. Maar ook hulp bij 

praktische zaken als beheer van zakgeld, medicijnen en hulp bij aankopen.’ (B1)

In het Handboek Reisbegeleiding (Het Buitenhof 2008b) wordt een onderscheid ge-

maakt tussen taken ten aanzien van reizigers en taken binnen het team. Taken ten 

aanzien van reizigers worden als volgt omschreven:

‘(…)

•	 Persoonlijke ondersteuning bieden aan reizigers, uitgaand van zijn vragen en 

wensen

•	 Toezicht houden op het functioneren van de individuele reiziger

•	 Eventueel beheer van zakgeld

•	 Beschikbaar zijn voor hulp, vragen, verzorging en/of advies

•	 Bewaken van een goede sfeer binnen de reizigersgroep

•	 Bescherming bieden in en optreden tegen bedreigende situaties.

Taken binnen het team zijn:

•	 Deelnemen aan teambesprekingen, zowel voor als tijdens de reis

•	 Bewaken van een goede sfeer binnen het team

•	 Uitstapjes en excursies regelen

•	 Reis en reizigers evalueren

•	 Reisverslag maken.’ 

(Het Buitenhof 2008b).



 Een warm nest of een geoliede machine  69  * * * 

Logischerwijs zijn er taken die steeds terugkomen tijdens de reizen. Een vrijwilliger 

vertelt hierover:

‘Het vermaken van de mensen bijvoorbeeld: overdag een beetje proberen om ze zin-

nige activiteiten te laten doen. Je weet bijvoorbeeld niet waar je tussen de middag 

gaat lunchen. We staan met 20 man in een straat waar alle terrassen vol zitten, dan 

moet je met 20 man een plekje zien te vinden. Bij alle taken moet je als team een 

eenheid in vormen.’ (B10) 

Een andere vrijwilliger vertelt dat er wel basistaken zijn die op voorhand verdeeld 

worden:

‘Het begint er natuurlijk mee dat je de groep verdeelt over begeleiders. Het begint 

al ’s morgens met het uit bed komen, scheren, wassen, douchen, helpen bij aankle-

den. Zorgen dat ze bij de ontbijtzaal komen en hetzelfde natuurlijk ’s avonds. Ook 

het zakgeldbeheer ligt bij de begeleider en het medicijnbeheer, en daarna krijg je 

dan naast slapen, eten en drinken de daginvulling: wat gaan we doen vandaag?’ 

(B7) 

Een vrijwilligster die al 18 jaar actief is voor Het Buitenhof vindt het eigenlijk de 

belangrijkste taak van de vrijwilliger om het de reiziger naar de zin te maken:

‘Die praktische invullingen kunnen best op een iets lager pitje als de reiziger aan-

dacht nodig heeft. Extra aandacht, interactie met ze, dingen met ze doen waar ze 

thuis niet aan toe komen. Volgens mij onthouden ze dat veel beter dan dat hun 

achterste goed gewassen is.’ (B8) 

Het Buitenhof kent duidelijke richtlijnen voor zijn vrijwilligers. Hiervoor is een 

Beleidsplan Vrijwilligers (Het Buitenhof 2008a) opgesteld en een Handboek Reisbe-

geleiding (Het Buitenhof 2008b). De directeur zegt hierover:

‘Want wij zijn een organisatie, wij hebben een gezicht naar buiten en wij bepalen 

hoe een vrijwilliger uiteindelijk de zaken moet regelen. Waarbij ieder het natuurlijk 

op zijn eigen manier moet doen als het maar volgens onze richtlijnen gebeurt.’ (B4) 

In het Handboek Reisbegeleiding (Het Buitenhof 2008b) staat dat op een reis vrijwil-

ligers meegaan met verschillende functies. Zo is er een coördinator, een assistent- 

coördinator, een begeleider en een kandidaat-begeleider met enigszins verschil-

lende taken. Zo wordt van een coördinator hetzelfde verwacht als van een regu-

liere begeleider, maar heeft een coördinator daarnaast een aantal extra taken. Het 
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belangrijkste verschil tussen een reguliere begeleider en een coördinator is dat de 

laatste de eindverantwoordelijkheid heeft voor het reilen en zeilen tijdens de reis 

en dat hij of zij ook voor vertrek al een aantal werkzaamheden dient te verrichten.

Ook een assistent-coördinator heeft overwegend taken die vergelijkbaar zijn met 

die van een reguliere begeleider. Daarnaast ondersteunt een assistent-coördinator 

de coördinator en is hij of zij de vervanger van de coördinator wanneer deze tijdelijk 

afwezig is of wanneer deze de reis niet kan voortzetten. Tenslotte heeft ook een kan-

didaat-begeleider dezelfde taken als een reguliere begeleider. Omdat het voor hem 

of haar echter de eerste reis is, mag een kandidaat-begeleider op extra begeleiding en 

ondersteuning rekenen van de andere, meer ervaren begeleiders. Aan het eind van de 

reis wordt de kandidaat-begeleider door de coördinator beoordeeld. Na een positieve 

evaluatie wordt hij of zij volwaardig begeleider bij Het Buitenhof. 

Door de taken van de verschillende categorieën vrijwilligers op papier vast te 

leggen, zorgt Het Buitenhof er dus bewust voor dat zijn vrijwilligers weten wat ze 

tijdens een reis moeten doen. Daarnaast probeert Het Buitenhof door een gerichte 

samenstelling van de teams het handelen van de vrijwilligers enigszins te reguleren: 

De medewerker van de afdeling Reisbegeleiding zegt:

‘Teams staan onder leiding van een coördinator en dat is iemand die minstens vier 

reizen bij ons gedaan heeft. Die weet ook hoe het takenpakket eruitziet en hoe 

zo’n reis eruit hoort te zien. Hiernaast zijn er nog meer ervaren begeleiders en mag 

er telkens maar één kandidaat-begeleider mee op een reis.’ (B1) 

Juniorreizen

Zoals eerder opgemerkt verschillen de taken tijdens een Juniorreis niet wezenlijk 

van de taken tijdens de andere reizen van Het Buitenhof. Een belangrijk verschil 

betreft uiteraard wel de leeftijd van de doelgroep. Het hoofd van de afdeling Reis-

begeleiding zegt hierover:

‘Je bent wel veel actiever met ze bezig. Want kinderen vervelen zich sneller, moeten 

bezig gehouden worden. Volwassenen zijn meer gewend dat zij af en toe met rust 

gelaten worden en vinden dat ook vaak prettiger. Dat hebben kinderen minder, 

daar moet je meer een gevuld programma voor vinden en daarom vraagt dit ook 

meer van een begeleider.’ (B2) 

Voor vrijwilligers die mee willen met de Juniorreizen gelden, zo vermeldt de website 

van Het Buitenhof, enkele aanvullende selectiecriteria. Zo moeten deze vrijwilligers 

een Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen overleggen, bereid zijn deel te nemen 

aan de speciale ‘Juniortraining’ van Het Buitenhof en niet ouder zijn dan 60 jaar 

(Buitenhof 2009c). Het hoofd van de afdeling Reisbegeleiding vult aan:
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‘Je moet ervaring hebben met kinderen. Bij voorkeur ervaring met kinderen met een 

verstandelijke beperking maar dat hoeft niet per se. De maximumleeftijd is lager, 

we houden 60 aan, maar je zal nooit bij ons een team met alleen maar 55-plussers 

op een Juniorreis vinden. En in principe zitten er altijd mannen in een team van een 

Juniorreis. Het zijn dus andere typen die mee gaan op deze reizen. Ze zijn jonger, 

moeten zeker veel energie hebben, meer dan gemiddeld.’ (B2) 

5.2.2. De vrijwilligers: geschiktheid en beschikbaarheid 

In vergelijking met de Zonnebloem stelt Het Buitenhof tamelijk hoge eisen aan zijn 

vrijwilligers. Volgens de directeur van Het Buitenhof resulteert dit onder meer in de 

selectie van vrijwilligers met een relatief hoge opleiding (zie ook Bijlage 1: lijst van 

geïnterviewden):

‘Want zo makkelijk is het niet om een reis te begeleiden hoor. Ik denk dat mensen 

zich ook thuis willen voelen bij een organisatie. Als jij als hoger opgeleide bij een 

organisatie terecht komt die met plakband aan elkaar hangt en het is maar een 

beetje een rommelzooi, daar voel je je toch niet thuis? Hier voelen ze zich wel thuis, 

wij bieden wel de structuur die ze willen. Ik denk dat dat heel belangrijk is.’ (B4) 

Het Buitenhof heeft een aantal criteria op papier vastgelegd waaraan nieuwe vrij-

willigers moeten voldoen. Deze criteria gelden zowel voor de potentiële vrijwilligers 

voor de algemene reizen als die voor de Juniorreizen.

Algemene reizen

De geïnterviewde medewerker van de afdeling Reisbegeleiding van Het Buitenhof, 

die tevens selectiegesprekken voert, vraagt van vrijwilligers dat ze in ieder geval 

zichzelf goed kunnen redden op reis en daarbij ook nog andere mensen kunnen 

leiden en begeleiden. Van de vrijwilligers wordt reiservaring gevraagd maar ook 

ervaring in de omgang met anderen. Ervaring in het leiden en sturen van groepen 

is daarbij een pre. Bij het voeren van de selectiegesprekken wordt specifiek gelet op 

een aantal vooraf opgestelde criteria, waaraan alle begeleiders moeten voldoen:
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‘(…)

•	 Plezier van de reizigers centraal stellen

•	 Reizigers in hun waarde laten

•	 Goed in een team kunnen samenwerken

•	 Actief en energiek zijn

•	 Flexibel zijn

•	 Bereid zijn minimaal 1, maar bij voorkeur meerdere reizen per jaar te 

begeleiden

•	 Bereid zijn verschillende soorten reizen te begeleiden

•	 Bereid zijn mee te werken aan de opstapsystemen van Het Buitenhof

•	 Bereid zijn deel te nemen aan trainingen en evaluaties

•	 Representatief zijn

•	 Niet jonger dan 18 jaar en niet ouder dan 70 jaar zijn.’

(Het Buitenhof 2008b).

Juniorreizen

Voor de vrijwilligers die aan de Juniorreizen willen deelnemen gelden min of meer 

dezelfde eisen, al vergen volgens de vrijwilligers zelf deze reizen wel meer energie 

van de begeleiders: ‘Je moet het leuk vinden om de hele dag actief bezig te zijn met 

die groep jongeren’ (B12). Anderen benadrukken dat de begeleiders van de Junior-

reizen structuur moeten kunnen bieden (B5) en overzicht moeten hebben:

‘Je moet weten met welke reizigers je kan ravotten. Anderen kunnen er niet tegen 

en moet je soms gewoon lekker een uurtje laten knutselen. Je moet een beetje aan-

voelen wat de kinderen wel kunnen en wat ze niet kunnen.’ (B15) 

Tot slot dienen de begeleiders van Juniorreizen te kunnen koken voor grote gezel-

schappen, omdat, anders dan bij veel van de algemene reizen, bij Juniorreizen veelal 

niet in hotels maar in vakantiehuisjes wordt verbleven.

Beschikbaarheid

Het Buitenhof verwacht van zijn vrijwilligers dat zij minimaal één maal per jaar mee 

gaan op een reis. Slechts bij hoge uitzondering wordt van deze regel afgeweken. 

Indien vrijwilligers zich enkele jaren niet voor deelname aan reizen hebben op- 

geven, worden zij door Het Buitenhof niet langer als vrijwilliger beschouwd en  

kunnen zij niet meer mee op reis. 
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5.2.3. De organisatie: het selectieproces

Het selectieproces bij Het Buitenhof verloopt voor alle reizen ongeveer hetzelfde. 

Het proces start met de aanmelding van een nieuwe vrijwilliger via het aanmel-

dingsformulier op de website van Het Buitenhof.13 Volgens de geïnterviewde 

medewerker van de afdeling Reisbegeleiding worden vrijwilligers in spé vervol-

gens binnen 10 dagen uitgenodigd voor een selectiegesprek, dat de medewerkers 

van Het Buitenhof opvallend genoeg ook wel ‘sollicitatiegesprek’ noemen. In dit 

gesprek beoordeelt een professionele medewerker van Het Buitenhof, samen met 

een ervaren vrijwilliger die daarvoor speciaal is opgeleid, of een kandidaat voldoet 

aan de eisen van Het Buitenhof.14 Ook kan de vrijwilliger tijdens dit gesprek voor 

zichzelf bepalen of het vrijwilligerswerk bij Het Buitenhof hem of haar inderdaad 

aanspreekt. Bij aanname van een nieuwe vrijwilliger wordt deze zo snel mogelijk 

als kandidaat-begeleider ingedeeld op een reis die het beste aansluit bij zijn of haar 

kwaliteiten. Om dit laatste te kunnen bepalen, geven de selecteurs van Het Buiten-

hof al tijdens het selectiegesprek op het selectieformulier aan voor welke reizen een 

kandidaat het meest geschikt is en of de kandidaat in de toekomst naar hun oordeel 

eventueel tot coördinator zou kunnen worden opgeleid. Zoals reeds eerder is opge-

merkt, volgt na de eerste reis van een nieuwe vrijwilliger een evaluatie, waarna de 

kandidaat-begeleider al dan niet tot begeleider wordt benoemd. 

Volgens de directeur van Het Buitenhof is bij de selectie van nieuwe vrijwilligers 

‘kwaliteit’ het belangrijkste criterium; alleen betrokken zijn bij de doelgroep is 

volgens hem niet voldoende:

‘Ik vind dat heel belangrijk, kwaliteit. Bij de Zonnebloem kan je een berichtje sturen 

en dan ben je vrijwilliger. Ik heb er hier eentje zitten, die is al acht jaar vrijwilliger 

bij de Zonnebloem en heeft nog nooit iets voor die organisatie gedaan, maar die 

krijgt wel tijdschriften, berichtjes et cetera. Dat doen wij dus niet. Iemand die twee 

jaar lang geen reis voor ons heeft begeleid gaan we benaderen. (…) Wij gaan voor 

kwaliteit. Kwaliteit kan alleen maar door middel van opleiding, begeleiding, erva-

ring tijdens een reis et cetera.’ (B4)

Tenslotte streeft Het Buitenhof er naar ‘kliekjesvorming’ uit te bannen. Volgens de 

directeur zijn hier twee redenen voor:

‘Ten eerste bannen we kliekjesvorming uit zodat iedereen het werk op zijn eigen 

manier kan doen, en ten tweede om te zorgen dat ook de overige vrijwilligers een 

leuke reis hebben, dat niet altijd dezelfden naar Amerika of Kreta gaan. Ik denk dat 

13. www.buitenhof.nl/aanmeldingsformuliervrijwilliger.
14. Zie hiervoor paragraaf 6.2.2.
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dit ook voor de vrijwilliger en voor de reizigers een toegevoegde waarde heeft. Ik 

denk dat dit verfrissend kan werken.’ (B4)

5.2.4. Fit

Wat betreft de ‘fit’ tussen geschiktheid van vrijwilligers en de taken die zij moeten uit-

voeren vertelt de geïnterviewde office manager van Het Buitenhof dat bij iedere vrij-

williger kritisch wordt gekeken naar wat hij of zij kan. De teamleden van een nieuwe 

vrijwilliger geven na afloop van diens eerste reis op het evaluatieformulier aan of de 

vrijwilliger geschikt is en zo ja, voor welke functie. Zo kan het zijn dat een begeleider 

door Het Buitenhof benaderd wordt met de vraag of deze ambities heeft om coördina-

tor te worden. Om daadwerkelijk coördinator te kunnen worden dient de vrijwilliger 

echter wel eerst een opleidingstraject te doorlopen. Dit traject omvat een trainingsdag 

en deelname aan een reis als kandidaat-coördinator. De office manager: ‘Wij proberen 

zo veel mogelijk de capaciteiten van onze vrijwilligers te benutten’ (B3).

Overigens is de evaluatie van het werk van de vrijwilligers door de vrijwilligers 

zélf volgens de geïnterviewde medewerkers van Het Buitenhof niet geheel zonder 

risico’s. Om hun collega’s niet af te vallen geven vrijwilligers na afloop van een reis 

soms een positiever oordeel over een nieuwe vrijwilliger dan gerechtvaardigd is. Als 

gevolg hiervan wordt het disfunctioneren van een vrijwilliger soms pas na enkele 

reizen door de organisatie opgemerkt. Een medewerker zegt hierover:

‘Ik denk wel dat we er heel erg bovenop zitten. We houden het bij in ons systeem 

en als we meerdere signalen krijgen dan gaan we ook bellen met de betreffende 

vrijwilliger. Dus ik denk dat het niveau van de vrijwilligers afgelopen jaren is geste-

gen. De selectiegesprekken zijn beter geworden, er vallen mensen aan het begin af, 

twijfelgevallen vallen vaker af, het percentage van mensen dat afvalt is groter. Maar 

het aantal mensen dat na de eerste reis afvalt is minder groot geworden.’ (B2)

Wat betreft de ‘fit’ tussen beschikbaarheid van vrijwilligers en de wijze waarop de 

taken zijn georganiseerd stelt de office manager:

‘Dat sluit eigenlijk heel goed op elkaar aan. Wij hebben ons computersysteem zo 

ingericht dat wij van iedere vrijwilliger in kunnen voeren in welke periode hij of zij 

beschikbaar is. En op het moment dat je de teams gaat indelen kun je op basis van 

het systeem en je eigen kennis precies selecteren wie geschikt zijn. In die zin is er 

een hele goede fit.’ (B3) 

Uit een enquête die Het Buitenhof in 2008 onder haar vrijwilligers heeft verricht, 

blijkt dat de overgrote meerderheid van hen (79%) positief oordeelt over het selec-

tiegesprek dat zij voorafgaand aan hun vrijwilligerschap hebben moeten voeren, 
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18% van de vrijwilligers beoordeelt het gesprek zelfs als ‘uitstekend’. Daarnaast is 

91% van de vrijwilligers tevreden over de informatie die hen voorafgaand aan en 

tijdens het selectiegesprek was verstrekt, terwijl 71% van de vrijwilligers positief 

oordeelt over de wijze waarop zij, eenmaal vrijwilliger, door de organisatie zijn 

geïnformeerd (Buitenhof 2009a). 

5.3. Voorlopige conclusie: methoden van selectie

De methoden van selectie van de Zonnebloem en Het Buitenhof blijken op een 

aantal punten aanmerkelijk van elkaar te verschillen. Net als bij de methoden van 

werving kunnen deze verschillen in verband worden gebracht met de specifieke 

wijze waarop beide organisaties zijn opgezet en functioneren.

Op het eerste gezicht lijken nieuwe mensen bij de Zonnebloem sneller als vrijwilliger 

aan de slag te kunnen gaan dan bij Het Buitenhof, aangezien er bij de eerste organi-

satie vooral naar gekeken wordt of iemand ‘een goed hart’ heeft. Bij Het Buitenhof 

wordt er meer van de vrijwilliger verwacht en worden meer en praktischer eisen 

gesteld, die expliciet op papier zijn vastgelegd. Daarnaast wordt van nieuwe vrijwil-

ligers (met uitzondering van de verpleegkundigen op de reizen) bij de Zonnebloem 

geen specifieke ervaring geëist, terwijl bij Het Buitenhof eerdere ervaring met vrijwil-

ligerswerk of met de doelgroep van de organisatie een pre is. Een mogelijk gevolg van 

deze strenger selectiemethode is dat Het Buitenhof over hoger opgeleide vrijwilligers 

beschikt dan de Zonnebloem (zie Bijlage 2).

Toch bestaat er ook bij de Zonnebloem een belangrijke barrière voor nieuwe 

mensen om toe te treden tot de organisatie, een barrière die echter minder direct 

zichtbaar is. Zoals zowel de bestuurders als de vrijwilligers in de interviews aan-

geven, worden vooral de lokale afdelingen van de Zonnebloem gekenmerkt door 

sterke onderlinge banden en door een sterk ‘wij-gevoel’ dat door de bestuurders 

van de organisatie ook actief wordt gestimuleerd. De intern gerichte cultuur van de 

Zonnebloem, die daar mede een gevolg van is, schrikt sommige nieuwkomers af en 

vormt tegelijkertijd de basis van een informele ‘selectiemethode’ gebaseerd op im-

pliciete gedeelde opvattingen over de eisen die aan nieuwkomers moeten worden 

gesteld. Bij deze wijze van selectie spelen ook de gasten van de Zonnebloem een 

belangrijke rol: de totstandkoming van ‘een klik’ tussen vrijwilliger en gast en van 

een gelijkwaardige relatie tussen beiden is ondanks de lichamelijke beperking van 

de gast soms van doorslaggevende invloed op de eventuele toetreding van nieuwe 

vrijwilligers en op de continuering van het vrijwilligerschap. Bij Het Buitenhof heb-

ben de vrijwilligers en de gasten geen directe invloed op de selectie van vrijwilligers, 

wellicht mede omdat het bij de gasten gaat om mensen met een licht verstandelijke 

beperking. Daarnaast proberen de bestuurders van Het Buitenhof de selectie van 
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nieuwe vrijwilligers zoveel mogelijk in eigen hand te houden, onder meer om ‘kliek-

jesvorming’ te voorkomen.

Bij Het Buitenhof wordt met nieuwe vrijwilligers een officieel sollicitatiegesprek 

gevoerd door een professional en een ervaren vrijwilliger. Naar aanleiding van dit 

gesprek wordt beoordeeld in hoeverre de vrijwilliger in spé aan de vooraf vast-

gestelde vereisten voldoet en wordt aangenomen of afgewezen. Ook nadat een 

persoon eenmaal vrijwilliger is geworden wordt deze door de organisatie met een 

zekere regelmaat ‘beoordeeld’: na afloop van iedere reis door zijn of haar collega-

vrijwilligers, en mede op basis daarvan door de professionals op het Centraal Bureau 

in Gouda.

De belangrijkste verschillen tussen de Zonnebloem en Het Buitenhof met betrek-

king tot de selectie van vrijwilligers zijn samengevat in tabel 2.

Tabel 2: Methoden van selectie bij de Zonnebloem en Het Buitenhof

De Zonnebloem Het Buitenhof

Informele selectie Formele selectieprocedure

Selectie door vrijwilligers Selectie door vrijwilligers en professionals

Invloed van gasten Geen invloed van gasten

Selectie op grond van ‘een goed hart’ Selectie op grond van vaste kwaliteitscriteria

Geen ervaring vereist Ervaring vereist
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Methoden van 
binding

Naast het werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers is het van groot belang voor 

vrijwilligersorganisaties om vrijwilligers voor langere tijd aan zich te binden. Ook 

op de binding van vrijwilligers zijn vele factoren van invloed, waarvan een groot 

aantal overeenkomt met de factoren die in de vorige hoofdstukken bij de analyse 

van de wervings- en selectiemethoden naar voren zijn gekomen. Net als bij de 

werving en selectie van vrijwilligers kan ook bij de binding een onderscheid worden 

gemaakt tussen factoren met betrekking tot de doelgroep en factoren in relatie 

tot de organisatie, die van invloed zijn op de binding van vrijwilligers. Met betrek-

king tot de doelgroep is vooral de eerdergenoemde band tussen vrijwilligers en de 

doelgroep van belang. Deze band zorgt er al dan niet voor dat nieuwe vrijwilligers 

voor langere tijd actief blijven. De ervaren dankbaarheid van de doelgroep en het 

voldane gevoel en het plezier dat wordt ontleend aan de inzet voor de doelgroep 

speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de Zonnebloem komt daar bij dat vrijwilligers 

geneigd zijn zich voor langere tijd aan de organisatie te binden wanneer zij ervaren 

dat het vrijwilligerswerk hen een prettig sociaal netwerk biedt en daarmee in hun 

eigen behoefte aan persoonlijke contacten voorziet. Bij Het Buitenhof is vooral de 

variatie in het reisaanbod voor sommige vrijwilligers reden om voor langere tijd bij 

de organisatie te blijven. 

Om niet in herhalingen te vervallen wordt in dit hoofdstuk voornamelijk stil-

gestaan bij een factor die in de voorgaande hoofdstukken nog niet aan de orde 

is gekomen, maar die wel samenhangt met de eerder genoemde factoren en van 

grote invloed is op de binding van vrijwilligers, namelijk de begeleiding van vrijwil-

ligers. Welke vormen van begeleiding verwachten de vrijwilligers van de organisatie, 

en wat kan de vrijwilligersorganisatie hen wat dit betreft bieden? En wanneer is er 

sprake van een ‘fit’ tussen dat wat de vrijwilligers willen en daadwerkelijk ontvan-

gen van de vrijwilligersorganisaties? 

6.1. De Zonnebloem

6.1.1. Vrijwilligers: behoeften ten aanzien van binding

Naast de in de inleiding genoemde factoren – zoals de band met de doelgroep, de 

dankbaarheid die men ervaart en het plezier dat men aan het werk beleeft – geven 

de vrijwilligers van de Zonnebloem in de interviews aan vooral prijs te stellen op de 

6
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cursussen die de organisatie voor hen organiseert. Zo kunnen afdelingsvrijwilligers 

een Basiscursus Bezoekwerk volgen en kunnen zij deelnemen aan een cursus waarin 

zij worden voorbereid op de stervensbegeleiding van gasten die zij bezoeken. Naast 

cursussen organiseert de Zonnebloem ook trainingen en voordrachten en zijn er 

speciale middagen of avonden voor de vrijwilligers. Volgens de vrijwilligers dragen 

deze bijeenkomsten bij aan de versterking van het eerdergenoemde ‘wij-gevoel’ of 

‘Zonnebloemgevoel’.

Het geïnterviewde bestuurslid Bezoekwerk benadrukt dat de vrijwilligers veel 

vrijheid hebben bij de invulling van hun werk. In principe moeten vrijwilligers hun 

eigen grenzen bepalen en bewaken, al worden nieuwe vrijwilligers in zijn afdeling 

veelal wel eerst aan een coach gekoppeld en houden de bestuursleden dikwijls in 

de eerste maanden een oogje in het zeil. Maar volgens het bestuurslid is dit geen 

algemeen beleid van de Zonnebloem:

‘Iedere afdeling van de Zonnebloem is autonoom. We hebben wel algemene richt-

lijnen, van sommige dingen kan je niet afwijken van andere wel. Er blijft nog heel 

veel speelruimte over voor de afdelingen om hun eigen activiteiten en beleid te 

formuleren.’ (Z13) 

6.1.2. Organisatie: vormen van binding 

Volgens het geïnterviewde districtshoofd kan de begeleiding van vrijwilligers inder-

daad plaatselijk verschillend georganiseerd zijn. Niettemin worden nieuwe vrijwilligers 

volgens hem in vrijwel alle afdelingen in de beginperiode door het bestuurslid Be-

zoekwerk ondersteund en begeleid. Dit gebeurt door middel van een intakegesprek, 

waarna het bestuurslid Bezoekwerk de vrijwilliger aan een gast koppelt en in de gaten 

houdt of het contact tussen de vrijwilliger en de gast goed en naar tevredenheid van 

beiden verloopt. Bij speciale activiteiten, zoals uitjes en bijeenkomsten, verzorgt het 

lokale bestuurslid Activiteiten deze begeleiding. Dit houdt veelal in dat een nieuwe 

vrijwilliger gekoppeld wordt aan een andere, meer ervaren, vrijwilliger waar hij of zij 

met vragen terecht kan. Volgens het districtshoofd is ook hier de specifieke invulling 

echter in laatste instantie afhankelijk van het beleid van de plaatselijke besturen:

‘De een gaat heel nadrukkelijk begeleiden en de ander laat de vrijwilliger eerder 

wat los vanuit het idee “als het niet goed gaat dan hoor ik het wel”. Daar is geen 

algemeen beleid voor. Voor bezoekwerk wel, dan ga je mee voor het eerste gesprek 

en houd je daarna een vinger aan de pols. Maar het is daarna toch ook afhankelijk 

de invulling van die plaatselijke bestuurder.’ (Z1) 

De Zonnebloem kent dus geen algemeen beleid ten aanzien van de begeleiding van 

vrijwilligers. Zij vertrouwt volgens het districtshoofd in hoge mate op het zelforgani-
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serend vermogen van de plaatselijke afdelingen en hun vrijwilligers:

‘Het organiseren van activiteiten voor onze gasten is een vak apart. Dat hebben de 

vrijwilligers op zich goed in de vingers omdat ze het al jaren doen. Op het moment 

dat er een nieuwe vrijwilliger is die wel eens meegaat, dan zijn ze vrij snel in staat 

om te zeggen: dit zijn de aandachtspunten. En het is dan jouw taak om het op die 

manier te doen.’ (Z1) 

Volgens de klantgroepmanager Vrijwilligers Marketing en Fondsenwerving op het 

Nationaal Bureau in Breda kan de Zonnebloem moeilijk vanuit dit centrale punt 

invloed uitoefenen op de binding van vrijwilligers: 

‘Ik kan die binding moeilijk hier realiseren. Dat zit in het werkveld. Het is aan de 

districtshoofden om mensen duidelijk te maken hoe ze vrijwilligers vast kunnen 

houden’ (Z3). 

Het hoofd Vrijwilligersondersteuning op het Nationaal Bureau bevestigt dat de 

districtshoofden grote invloed hebben op de begeleiding en daarmee op de binding 

van vrijwilligers. Ook hier is het echter de bedoeling dat dit indirect, op een coa-

chende manier gebeurt:

‘Eigenlijk is het niet de bedoeling dat bij een probleem in een afdeling een districts-

hoofd daar naartoe gaat. We hopen dat een districtshoofd vooral coachend is, zodat 

de lokale vrijwilliger zo veel mogelijk zijn werk zelf kan doen.’ (Z2) 

Zij voegt daar echter aan toe dat er voor de meer praktische zaken, zoals het or-

ganiseren van een activiteit, draaiboeken zijn die de vrijwilligers bij het Nationaal 

Bureau kunnen opvragen:

‘Je kunt geen onderwerp noemen of er is wel een draaiboek voor en daar zien men-

sen precies in wat ze moeten doen, welke uitnodigingsbrief ze moeten schrijven, 

waar ze op moeten letten. Of als ze willen dat het in de krant komt, waar je dan het 

beste naartoe kunt gaan, enzovoort.’ (Z2) 

Naast deze meer praktische vormen van begeleiding en binding is volgens de direc-

teur van de Zonnebloem vooral de emotionele binding van vrijwilligers van grote 

betekenis. Het werk voor de Zonnebloem geeft volgens haar zin aan het leven van 

veel vrijwilligers, waardoor zij zich sterk betrokken voelen bij de organisatie. Van 

grote belang hierbij is de eerder genoemde wederkerigheid van de relatie tussen 

vrijwilliger en gast: 
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‘Wij zijn een nieuw sociaal verband voor veel mensen en het is heel erg belangrijk 

om dat te laten zien, omdat ik denk dat dit nou precies de zin van het vrijwilligers-

werk is. Dat goed doen voor de gasten is belangrijk, maar eigenlijk gaat het erom 

dat je meer een soort ‘community’ bent waarin je veel meer die gelijkwaardigheid 

hebt. En feitelijk functioneert het ook zo.’ (Z4) 

Verder wordt volgens de directeur de binding van vrijwilligers mede versterkt door 

het feit dat vrijwilligers ervaren dat zij veel terug krijgen voor hun inzet, en dat zij 

onderdeel uitmaken van een hechte groep. Volgens de klantgroepmanager Vrijwil-

ligers Marketing en Fondsenwerving slaagt de Zonnebloem er al met al goed in 

vrijwilligers voor langere tijd aan zich te binden. Dat blijkt onder meer uit de grote 

groep van oudere vrijwilligers die al jarenlang trouw zijn aan de Zonnebloem. Niet-

temin is de laatste jaren volgens haar een zekere kentering zichtbaar, vooral bij de 

jongere vrijwilligers:

‘Je ziet bij de jongere club veel meer dat ze een paar jaar Zonnebloem doen en dan 

een paar jaar iets anders. Ik vind dat heel logisch. Vroeger zaten onze ouders ook hun 

hele leven bij dezelfde werkgever en mensen van nu wisselen vaker van baan.’ (Z3) 

6.1.3. Fit

Volgens het hoofd Vrijwilligersondersteuning hechten de vrijwilligers veel waarde 

aan de cursussen en trainingen die de Zonnebloem organiseert:

‘Wat we de mensen vooral willen leren is dat de gasten altijd in een afhankelijke 

positie zitten en dat dat om respect vraagt. Wat je merkt is dat vooral de cursussen 

belangrijk zijn voor de vrijwilligers. Die moeten ook leuk zijn, aantrekkelijk en goed 

verzorgd.’ (Z2)

Daarnaast hechten de vrijwilligers veel waarde aan de herkenning en erkenning van 

hun inzet door de organisatie. De Zonnebloem tracht die hen te geven door middel 

van speciale activiteiten en bijeenkomsten waarin vrijwilligers en bestuurders elkaar 

ontmoeten en stimuleren. Het hoofd Vrijwilligersondersteuning zegt: 

‘Begeleiding zit er ook in dat wij tegen de lokale afdelingen zeggen: doe één keer 

in het jaar iets echt leuks voor de vrijwilligers. Ga met elkaar uit, doe iets aange-

naams, maak de vergaderingen ook gezellig, leuk en zinvol. Zorg dat inderdaad de 

onkosten op een goede en nette manier vergoed worden. Daar zit ook de binding 

in. Iets leuks organiseren, aandacht hebben. Mensen vinden het in de wijk ook ge-

zellig met hun Zonnebloemafdeling.’ (Z2)
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6.2. Het Buitenhof

6.2.1. Vrijwilligers: behoeften ten aanzien van binding

Sommige vrijwilligers van Het Buitenhof hechten er veel waarde aan dat ze bij 

iemand van de organisatie terecht kunnen als ze vragen hebben. Anderen hebben 

minder behoefte aan begeleiding en instructie, maar vinden het fijn om naar trai-

ningsdagen te gaan en daar andere vrijwilligers te ontmoeten. Ook vinden zij het 

prettig zo nu en dan van de andere, vooral meer ervaren vrijwilligers te horen of zij 

het goed doen of niet en waaraan dat mogelijk ligt. Een vrijwilliger:

‘Ze organiseren allerlei bijeenkomsten bij Het Buitenhof, maar geven je wel de 

vrijheid om daar al dan niet aan deel te nemen. Als er problemen zijn kan je altijd 

terecht bij mensen die van wanten weten. Dat vind ik een prettig idee en voor zo’n 

organisatie ga ik graag op pad. Ja, het gaat erom dat de organisatie goed georgani-

seerd is en dat je daarbinnen vrij bent om je gang te gaan. Dat is prettig, omdat de 

basis er is.’ (B14) 

Daarnaast vinden de vrijwilligers van Het Buitenhof het prettig dat er door het Cen-

traal Bureau tips en adressen worden meegegeven wanneer er op reis geen vastge-

steld programma is en dat het Bureau in Gouda altijd bereikbaar is als ze op reis zijn: 

‘Je kan altijd bellen of je wordt gebeld na een reis, dat is heel prettig, dat je je ver-

haal kan doen’ (B9). 

Bovendien stellen de vrijwilligers de jaarlijkse terugkomdag die Het Buitenhof voor 

zijn vrijwilligers organiseert op prijs:

‘Dat vind ik ook een vorm van begeleiding. Die bijeenkomsten waarbij je onder het 

genot van een hapje en een drankje één keer per jaar al die mensen ontmoet. Ik 

vind dat Het Buitenhof die vorm van begeleiding moet koesteren. Die saamhorig-

heid is heel belangrijk.’ (B7) 

Tot slot noemen de vrijwilligers de variatie in reizen en locaties als een pluspunt van 

de organisatie: 

‘Wat ook genoemd moet worden is dat je iedere keer wel met een groep verstande-

lijk gehandicapten weggaat, maar iedere keer naar een andere locatie en met een 

ander type reis. Die afwisseling in het werk is belangrijk. Want als je met de Zonne-

bloem meegaat of het Rode Kruis ga je altijd naar die Henri Dunant of je hebt altijd 

weer die broodjes te smeren.’ (B6) 
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6.2.2. Organisatie: vormen van binding

Volgens de office manager van Het Buitenhof streeft de organisatie er naar de vrij-

willigers zoveel mogelijk in hun werk te begeleiden:

‘Aan de ene kant door voorafgaand aan de reis een training te geven, waarin 

uitgelegd wordt wat er precies van ze verwacht wordt. Dat is natuurlijk de basis. 

Daarnaast word je als je nieuw bent in de organisatie na de reis altijd gebeld en heb 

je een evaluatie met het team. Als er opmerkingen zijn of kritische kanttekeningen 

over een medewerker, dan wordt er altijd gebeld zodat mensen het gevoel hebben 

dat ze gehoord worden. En mocht blijken dat iemand inderdaad niet functioneert, 

dan zal er ook niet geaarzeld worden om afscheid te nemen van de niet-functione-

rende begeleider. Op die manier proberen we ons begeleidercorps zo goed mogelijk 

te houden en daarmee de rest dus zo goed mogelijk te begeleiden.’ (B3)

Daarnaast probeert Het Buitenhof zijn vrijwilligers zoveel mogelijk handvatten mee 

te geven op reis door de vrijwilligers cursussen en trainingen aan te bieden. Verder 

worden ook alle coördinatoren na afloop van een reis gebeld om te horen hoe de 

reis is verlopen. 

Bij Het Buitenhof kent men dus voornamelijk praktische vormen van begelei-

ding. Zo worden volgens de medewerker van de afdeling Reisbegeleiding trainingen 

niet alleen gegeven om te zorgen dat de vrijwilligers weten waar zij aan toe zijn, 

maar ook om te garanderen dat de vrijwilligers weten waaraan zij zich moeten 

houden. Voor dit doel is het eerdergenoemde Handboek (Het Buitenhof 2008b) op-

gesteld. Tenslotte bestaan er bij Het Buitenhof duidelijke regels over hoe men met 

informatie moet omgaan en is er regelmatig overleg tussen de coördinatoren en de 

staf op het Centraal Bureau in Gouda. Bij de binding van zijn vrijwilligers ligt bij Het 

Buitenhof dus de nadruk op een goede organisatie en op zoveel mogelijk duidelijk-

heid voor de vrijwilligers. 

6.2.3. Fit

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat er bij Het Buitenhof een 

goede ‘fit’ bestaat tussen datgene wat de vrijwilligers willen en datgene wat de 

organisatie hen te bieden heeft. Volgens de geïnterviewde office manager is de bin-

ding van vrijwilligers bij Het Buitenhof gebaseerd op het zo goed mogelijk op elkaar 

afstemmen van de wensen van de vrijwilligers en het aanbod van de organisatie. Dit 

maakt volgens haar dat mensen zich op hun gemak voelen bij de organisatie:

‘Het feit dat ze die dingen aan kunnen geven, zoals de periode waarin ze mee 

willen, de nieuwsbrief en de website waar ze veel informatie van af kunnen halen, 

zoals van reizen die nog open staan, het gehoord worden, de evaluatie. Dit alles 
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maakt denk ik dat mensen blijven. We zijn bijvoorbeeld altijd beschikbaar – 24/7 – 

als er een probleem is. Dat geeft mensen een heel comfortabel gevoel.’ (B3)

Wel meent de medewerker van de afdeling Reisbegeleiding dat vrijwilligers soms 

meer van Het Buitenhof verwachten dan de organisatie waar kan maken: 

‘Als je bij een bepaalde organisatie vrijwilliger wordt, zeker bij grote organisaties, 

dan weet je dat je je moet aanpassen aan de cultuur die daar heerst’ (B1). 

Bovendien wijst hij er op dat sommige vrijwilligers verwachtingen hebben die Het 

Buitenhof niet wil inwilligen:

‘Zoals een echtpaar dat zich samen als nieuwe begeleiders opgeeft en die samen op 

reis willen, het liefste naar Frankrijk omdat ze daar bekend zijn. Ja, dat past niet bij 

ons. Daar zijn we heel strikt in.’ (B1) 

6.3. Voorlopige conclusie: methoden van binding

Ook bij de binding van vrijwilligers zijn zowel overeenkomsten en verschillen aan 

te wijzen tussen de Zonnebloem en Het Buitenhof. En opnieuw zijn de verschil-

len voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de specifieke wijze waarop beide 

organisaties zijn opgezet en georganiseerd. Bij de binding van vrijwilligers door de 

Zonnebloem en Het Buitenhof spelen twee factoren een belangrijke rol. Zowel bij 

de Zonnebloem als bij Het Buitenhof hechten de vrijwilligers veel waarde aan de 

cursussen en trainingen die de organisaties organiseren, en tijdens welke de vrijwilli-

gers hun capaciteiten als vrijwilliger (verder) kunnen ontwikkelen. Daarnaast stellen 

de vrijwilligers van beide organisaties het over het algemeen op prijs elkaar en de 

bestuurders en professionals van de organisaties met enige regelmaat te ontmoeten 

op speciaal georganiseerde bijeenkomsten. Als belangrijkste doel van dergelijke 

ontmoetingen noemen de vrijwilligers de bevordering van de saamhorigheid.

Een belangrijk verschil tussen de Zonnebloem en Het Buitenhof met betrekking 

tot de binding van vrijwilligers is gelegen in de mate van vrijheid die de organisaties 

hun vrijwilligers toestaan bij de invulling van hun taken. Daar waar de Zonnebloem 

de verantwoordelijkheid voor die invulling grotendeels aan de vrijwilligers en de 

lokale bestuurders laat en hen aanmoedigt zelf hun grenzen te bepalen, probeert 

Het Buitenhof de inhoud van het vrijwilligerswerk zoveel mogelijk vast te leggen in 

algemene richtlijnen en bij de toepassing van die richtlijnen de vrijwilligers zoveel 

mogelijk te begeleiden. Voor een deel valt dit verschil in vrijheid van de vrijwilligers 

waarschijnlijk te verklaren uit de verschillende doelgroepen van beide organisaties: 

daar waar de Zonnebloem activiteiten organiseert voor lichamelijk gehandicapte 
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ouderen die meestal goed in staat zijn hun voorkeuren naar voren te brengen, richt 

Het Buitenhof zich op verstandelijk gehandicapte jongeren, die daartoe minder 

geëquipeerd zijn. Voor een ander deel is de mate van vrijheid echter het resultaat 

van een welbewuste keuze van de organisatie. Zo is volgens de bestuurders van de 

Zonnebloem de grote vrijheid die de vrijwilligers wordt gelaten één van de zaken 

die de organisatie aantrekkelijk maakt voor vrijwilligers, terwijl de professionele 

medewerkers van Het Buitenhof aangeven dat een goede en ‘strakke’ organisatie 

van de taken één van de aantrekkelijke kenmerken van de organisatie is. Een gevolg 

van dit verschil in wijze van binding is dat de vrijwilligers van de Zonnebloem en van 

Het Buitenhof op een verschillende manier aan de organisatie zijn gebonden: bij de 

Zonnebloem overwegend emotioneel, bij Het Buitenhof bijna ‘zakelijk’. De belang-

rijkste verschillen tussen de Zonnebloem en Het Buitenhof met betrekking tot de 

binding van vrijwilligers zijn samengevat in tabel 3.

Tabel 3: Methoden van binding bij de Zonnebloem en Het Buitenhof

De Zonnebloem Het Buitenhof

Lokaal Centraal

Informeel Formeel

Reactief Pro-actief

Invulling taken: eigen initiatief Invulling taken: algemene richtlijnen
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Categorieën van 
vrijwilligers 

Na het onderzoek naar de verschillende methoden van werving, selectie en binding 

van vrijwilligers die de Zonnebloem en Het Buitenhof hanteren, is de vraag in hoe-

verre deze methoden effectief zijn bij het werven, selecteren en binden van de spe-

cifieke categorieën vrijwilligers die over het algemeen bij Nederlandse vrijwilligers-

organisaties - en ook bij de Zonnebloem en Het Buitenhof - ondervertegenwoordigd 

zijn, namelijk jongeren, allochtonen en mannen. Bij het lezen van dit hoofdstuk 

dient men er zich overigens van bewust te zijn dat er in de praktijk verschillende 

combinaties van deze categorieën mogelijk zijn en voorkomen.

7.1. Jongeren en ouderen

Voordat kan worden ingegaan op de factoren die van invloed zijn op de inzet van 

jongeren en ouderen, dient eerst te worden stilgestaan bij de vraag wat precies onder 

beide termen moet worden verstaan. Tijdens de interviews bleek dat de bestuurders 

en vrijwilligers van beide onderzochte organisaties een verschillende invulling van 

de begrippen ‘jong’ en ‘oud’ hanteren. Zo is men bijvoorbeeld bij de Zonnebloem, 

waar de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers rond 60 jaar ligt, over het algemeen 

geneigd om 40-jarigen als ‘jong’ te bestempelen; de jongerentak van de Zonnebloem, 

Zonnebloem LinQ genaamd, richt zich dan ook op mensen van 18 tot en met 45 jaar. 

Bij Het Buitenhof werden daarentegen andere definities van jong en oud gegeven, die 

bovendien zeer divers waren. Om die reden is er in dit onderzoek voor gekozen de in-

terpretatie van de begrippen ‘jong’ en ‘oud’ aan de geïnterviewden zelf over te laten. 

In hoofdstuk 3 is reeds beschreven dat jongeren het vooral leuk vinden om samen te 

werken met andere jongeren. De office manager van Het Buitenhof bevestigd dit:

‘Ik hoor wel vaak van jongeren dat ze graag met andere jongeren in een team zou-

den willen zitten. Een jongere van 25 met twee duiven van 65 is vaak geen goede 

combi. Die belevingswerelden liggen vaak zo ver uit elkaar.’ (B3)

Daarnaast komt uit de interviews met de vrijwilligers en bestuurders van de Zonne-

bloem en Het Buitenhof naar voren dat jongeren meer dan ouderen open staan voor 

een (geldelijke) beloning van het vrijwilligerswerk. Een duidelijke overeenkomst tus-

sen jongeren en ouderen is dat beide categorieën vrijwilligers er graag bij willen horen 

7
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en gewaardeerd willen worden. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de vrijwilligers bij 

zowel de Zonnebloem als Het Buitenhof erg veel prijs stellen op speciale vrijwilligers-

dagen waarop vrijwilligers en professionals elkaar ontmoeten. Niettemin meent de 

directeur van de Zonnebloem dat jongeren voor hun waardering minder afhankelijk 

zijn van het vrijwilligerswerk. Voor de oudere generatie vrijwilligers, in het bijzonder 

de vrouwen, vormde en vormt het vrijwilligerswerk een daginvulling en een kans om 

ook zonder betaald werk een zinvolle dagbesteding te hebben. Voor jongeren vormt 

het vrijwilligerswerk daarentegen eerder een aanvulling op een reguliere baan. Jonge-

ren zien het vrijwilligerswerk volgens de directeur van de Zonnebloem dan ook vooral 

als een kans om iets te leren en hun competenties te versterken.

De Zonnebloem tracht op deze laatste ontwikkeling in te spelen door het 

aanbieden van maatschappelijke stages voor middelbare scholieren. Volgens de 

directeur van de Zonnebloem leveren deze stages echter waarschijnlijk pas op lange 

termijn nieuwe vrijwilligers op:

‘De jongeren die nu stage lopen zullen echt niet over een jaar vrijwilliger worden, 

maar misschien wel over dertig, veertig jaar, als ze uit de kinderen zijn en denken 

“hé, ik wil toch wel weer vrijwilligerswerk gaan doen”. ROC-studenten bieden we 

de kans om in de luwte kennis te maken met onze doelgroep, waardoor ze een 

andere kant van de doelgroep leren kennen. We hebben hele goede voorbeelden 

waarbij mensen echt bezoekwerk doen, jongeren van 17, 18, 19, 20 jaar, in het ka-

der van hun opleiding. Fantastisch!’ (Z2)

De directeur van Het Buitenhof ziet het nut van maatschappelijke stages echter veel 

minder in dan zijn collega van de Zonnebloem. Hij vreest dat de jongeren het na 

een stage voor gezien houden, terwijl het de organisatie zelf veel moeite en energie 

kost om nieuwe vrijwilligers op te leiden en te begeleiden: 

‘Je moet je realiseren wat een tijd en moeite en inspanning het kost om vrijwilligers 

te begeleiden. Op eenmalig inzet zitten wij niet echt te wachten, ook al niet gezien 

de kosten.’ (B4)

Niettemin erkent men bij Het Buitenhof het belang van het werven van jonge 

vrijwilligers voor de organisatie. Jongeren, zo meent een vrijwilliger, hebben meer 

energie en kunnen beter improviseren dan ouderen die eerder geneigd zijn zich aan 

structuren te houden. Een combinatie tussen jong en oud is vanuit de doelgroep 

bezien dan ook het ideaal van Het Buitenhof: 

‘Met de jongeren gingen ze badmintonnen of spelen en met de ouderen gingen ze 

knuffelen.’ (B15)
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Ook bij de Zonnebloem realiseert men zich dat het werven van jongeren van groot 

belang is en de organisatie heeft voor dat doel zelfs een speciale jongerenafdeling 

opgericht, Zonnebloem LinQ. Daarnaast heeft de organisatie speciale jongerenwerk-

groepen in het leven geroepen in de veronderstelling dat jongeren zich minder thuis 

voelen bij de oudere doelgroep die de Zonnebloem voornamelijk bereikt en zich niet 

aangesproken voelen door de gangbare activiteiten van de Zonnebloem (Zonnebloem 

2009c). Ook een geïnterviewde afdelingsvoorzitter geeft aan dat het gangbare Zon-

nebloemvrijwilligerswerk misschien voor jongeren minder geschikt en aansprekend is. 

Wat volgens hem wel aantrekkelijk lijkt te zijn voor jongeren is de afwisseling en uit-

daging in het vrijwilligerswerk. Een organisatie als Het Buitenhof kan dit beter bieden 

dan de Zonnebloem door de grotere variatie in het type vakanties en bestemmingen.

7.2. Allochtonen en autochtonen

Net als de begrippen ‘jong’ en ‘oud’ kunnen ook de termen ‘allochtoon’ en ‘autoch-

toon’ op verschillende wijzen worden gedefinieerd. In dit onderzoek is uitgegaan 

van de meest gangbare definitie van allochtonen als ‘personen die zelf of waarvan 

ten minste één van de ouders een niet-westerse achtergrond heeft’ (CBS 1999). 

Hierbij moet worden opgemerkt dat met de term ‘allochtonen’ in de interviews met 

de bestuurders en vrijwilligers van de Zonnebloem en Het Buitenhof in de meeste 

gevallen op personen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond werd gedoeld. 

Het Buitenhof houdt zich op dit moment niet actief bezig met de werving van al-

lochtone vrijwilligers. De directeur van Het Buitenhof ziet dit ook niet als de taak 

van zijn organisatie:

‘Ik vind dat als je in ons land woont en je bent allemaal Nederlander, dan is er toch 

geen verschil? Waarom zou ik me dan specifiek moeten richten op allochtone klan-

ten of autochtone klanten of vrijwilligers? Iedereen is welkom.’ (B4)

De medewerker van de afdeling Reisbegeleiding zegt hierover:

‘In het kader van integratie zou het beter zijn als we meer allochtone deelnemers 

hadden en ik denk dat de allochtone begeleiders dan automatisch volgen. Maar 

goed: integratie is geen doelstelling van Het Buitenhof.’ (B1)

Daar komt bij dat de speciale wijze waarop allochtonen volgens expert Hemmes (E3, 

zie hoofdstuk 3) het beste kunnen worden benaderd, namelijk in groepsverband, niet 

goed past in het huidige beleid van Het Buitenhof dat er op is gericht ‘kliekjesvorming’ 

tegen te gaan. Het hoofd van de afdeling Reisbegeleiding van Het Buitenhof licht toe:
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‘Twee nieuwe mensen in een team, dat kunnen ook vrienden of partners zijn, blijkt 

niet te werken, omdat er dan een clubje binnen een team ontstaat. Als er al een 

beetje onvrede is dan trekken die mensen zich terug en heb je niet één team dat 

met z’n allen gaat staan voor een goede reis. Daarnaast willen we dat iedere vrijwil-

liger voldoet aan alle eisen en dan toch een zwakke broeder binnenhalen die door 

een andere vrijwilliger wordt gesteund en opgeleid – dat doen wij niet.’ (B2)

Anders dan de directeur van Het Buitenhof ziet zijn collega van de Zonnebloem het 

wel als een verantwoordelijkheid van de organisatie om te zorgen dat het vrijwil-

ligersbestand van de Zonnebloem meer een weerspiegeling vormt van de Neder-

landse samenleving. Om die reden heeft de Zonnebloem concreet beleid ontwikkeld 

dat erop gericht is meer allochtone vrijwilligers te werven:

‘Kennismaken met allochtone groepen in de stad, je er gewoon in verdiepen. En met 

scholen praten, want wij bieden ook heel veel stageplaatsen. Daar zie je ook dat 

langzamerhand meer allochtonen instromen. Wat we ook doen is, en daar hebben 

we goede ervaringen mee, allochtonen tijdens de inburgeringscursus benaderen. 

De Zonnebloem is bij uitstek een witte-vrouwen-organisatie, dus je kan betrekkelijk 

eenvoudig bij ons tijdens de dagjes uit de taal oefenen.’ (Z4)

Ook volgens de directeur van de Zonnebloem kunnen allochtonen het beste worden 

geworven door hen als groep te benaderen en niet als individuen.

Op dit moment beschikken de afdelingen van de Zonnebloem niettemin nog 

slechts over een bescheiden aantal allochtone vrijwilligers. Volgens de geïnterview-

de vrijwilligers van de Zonnebloem komt dit doordat allochtone hulpbehoevenden 

en ouderen nu nog vaak vanuit de eigen familiekring worden bezocht en zij niet 

bekend zijn met het werk van de Zonnebloem: 

‘Die kloppen ook niet bij ons aan. Die hebben zelf hun eigen groep en jongeren die 

hun ouderen verzorgen. Het is een gesloten gemeenschap, een eigen kring.’ (Z9)

 En het geïnterviewde afdelingshoofd Bezoekwerk vult aan:

‘Meer dan de Nederlandse cultuur is dat een wij-cultuur, waarin mensen voor elkaar 

zorgen. Ik denk dat dit zich niet beperkt tot het primaire gezin, maar ook neven en 

nichten horen daarbij en zo werkt het in Nederland minder. Dus ik denk dat de al-

lochtonen die op zich de leeftijd en de motivatie hebben om vrijwilliger te worden, 

eerder worden gedreven door de noodzaak om iets voor de eigen familie in groot 

verband te doen.’ (Z6)
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De voorzitter van de afdeling Gouda vertelt dat hij zich wel actief inzet om de al-

lochtone doelgroep bij het werk van de Zonnebloem te betrekken. Via de gemeente 

heeft hij een lijst gekregen van instanties die gericht zijn op activiteiten voor alloch-

tonen. Vervolgens heeft hij contact opgenomen met de contactpersonen en sleutel-

figuren van deze instanties met als doel om samen te werken bij de organisatie van 

informatieavonden. Om de allochtone doelgroep structureel aan de Zonnebloem te 

binden is volgens de afdelingsvoorzitter echter een mentaliteitsverandering nodig 

bij de afdelingen zelf, omdat de afdelingen vaak nog te zeer zijn ingesteld op de 

autochtone doelgroep en op autochtone vrijwilligers. Naast deze mentaliteitsveran-

dering in de afdelingen vraagt de begeleiding van allochtonen volgens de afdelings-

voorzitter ten slotte om een andere inzet van de organisatiemiddelen:

‘Met je scholing moet je dat wat anders doen. Maar je kan ook zeggen: laat ze 

meegaan met autochtone vrijwilligers en laat ze van elkaar leren. Een Nederlander 

denkt “dat en dat moet je niet doen en ik laat zien hoe je het wel moet doen”. Dat 

is fout. Als je cohesie wilt moet je op zoek naar punten die je gemeen hebt. Je kan 

een ander niet veranderen en omvormen, zeker niet als het om cultuur gaat.’ (Z7)

7.3. Mannen en vrouwen

Zoals reeds eerder is opgemerkt, leren de ervaringen van de Buitenhofvrijwilligers 

dat vrouwen over het algemeen zorgzamer zijn. De vrijwilligers van Het Buitenhof 

zien geen verschil in de betrokkenheid van mannen en vrouwen, maar wel een ver-

schil in de uitvoering van het vrijwilligerswerk: 

‘Vrouwen denken meer aan eten, tanden poetsen, schone onderbroeken.’ (B15)

De vrijwilligers concluderen echter ook dat de mannen die bij Het Buitenhof terecht 

zijn gekomen over het algemeen ‘zorgzamer zijn dan de doorsnee man.’ (B5)

Dit laatste wordt door een 63-jarige mannelijke vrijwilliger bevestigd:

‘Ik ben een techneut en die zijn zwart-wit van huis uit. Maar ik ben wel een zor-

gende man. Dat is een karaktertrek die ik van huis uit heb meegekregen. In principe 

draaien we met zijn allen de klus, of je nou een mannetje of vrouwtje bent, of links 

of rechts.’ (B10)

Volgens een 56-jarige vrijwilligster die al 18 jaar actief is bij Het Buitenhof komt daar 

bij dat mannelijke vrijwilligers op reis anders zijn dan thuis en in hun dagelijks leven:
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‘Mannen zijn over het algemeen wel redelijk stoer, maar je ziet op reizen mannen 

dingen doen waarvan je zou zeggen: als je ze dat thuis zou vragen, zouden ze dat 

nooit doen. Volgens mij worden ze op reis gewoon praktischer.’ (B8)

Tenslotte speelt volgens sommige vrijwilligers de dynamiek van de reis zelf ook een 

belangrijke rol, waarbij zij vooral op het zogenoemde ‘groepseffect’ wijzen: 

‘Dat je meegaat, dat je in een team gaat, dat iedereen aanpakt, dat je als team func-

tioneert. Iedereen heeft zijn eigen deel en gelijkwaardige taken.’ (B8)

Niettemin zijn mannen ook bij Het Buitenhof ondervertegenwoordigd. Volgens de 

geïnterviewde medewerker van de afdeling Reisbegeleiding is dit laatste te wijten aan 

de neiging van mannen om eerder voor het verenigingsleven te kiezen en bijvoorbeeld 

iets bij een voetbalclub te gaan doen. Daarbij kan het volgens hem een rol spelen dat 

mannen meer hechten aan status, terwijl vrouwen graag dienstbaar willen zijn:

‘Ik merk vaak dat mannen graag coördinator willen worden, of ze het werk aankunnen 

of niet, en dat vrouwen dat vaker niet willen, ook als ze het wel zouden kunnen. Vrou-

wen moet je vaker over de drempel helpen en mannen moet je vaker afremmen.’ (B1)

Bij de Zonnebloem is dit laatste ook terug te zien in de besturen van de afdelingen, 

waarin het leeuwendeel van de functies door mannen wordt bezet.

‘Mannen zijn eerder voorzitter of bestuurslid in plaats van dat ze met oudere men-

sen gaan praten. Het is niet stoer, je kan beter zeggen “ik ben accountmanager bij 

de bank of zo en ik doe allemaal belangrijke deals”, dan dat je de hele dag in touw 

bent met mensen die psychische problemen hebben. Het eerste is mannelijk, afre-

kenbaar, meetbaar, targets, omzet, geld. Ik denk dat dit maar zeer geleidelijk kan 

veranderen: mannen moeten het toestaan en vrouwen moeten het afdwingen.’ (Z6)

Veel meer nog dan bij Het Buitenhof is bij de Zonnebloem ook het grootste deel van 

de ‘gewone’ vrijwilligers vrouw. Volgens het geïnterviewde districtshoofd van de 

Zonnebloem is dit cultureel bepaald (Z1). Een bestuurslid Bezoekwerk licht toe:

‘De oudere generatie vrouwelijke vrijwilligers heeft veelal niet gewerkt. Die heb-

ben kinderen gekregen in een tijd dat het nog gebruikelijk was dat een vrouw niet 

werkte of stopte met werken. Zij hadden de tijd en de instelling, de motivatie er-

voor. Vrouwen zijn van oudsher, en dat is cultureel bepaald, meer op mensen gericht 

dan mannen, vrouwen zijn van oudsher meer met de verzorging bezig. Er is ook een 

mentaliteitsverschil: vrouwen zijn meer gericht op het sociale.’ (Z6)
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Het geïnterviewde districtshoofd benadrukt dat bij de Zonnebloem mannen gerich-

ter moeten worden geworven dan nu het geval is. Dit betekent onder meer dat een 

potentiële mannelijke vrijwilliger direct en expliciet moet wordt gevraagd een con-

crete activiteit, zoals het duwen van een rolstoel, te verrichten in plaats van hem te 

vragen om ‘in de zorg’ vrijwilligerswerk te gaan verrichten. Bij Het Buitenhof wordt 

deze methode al toegepast door onder meer mannelijke vrijwilligers als chauffeur 

te werven voor de kleine busjesreizen. Een nadeel hiervan is echter weer dat de 

organisatie soms mannelijke vrijwilligers tekort komt op de andere reizen.

De oververtegenwoordiging van vrouwen bij vooral de Zonnebloem heeft tenslotte 

naast nadelen ook voordelen, zo zegt een geïnterviewde afdelingsvoorzitter van de 

Zonnebloem: 

‘Ik vind dat vrouwen het werk beter aankunnen, dat ze er sterker in zijn, ook in 

situaties die ernstig zijn, zoals wanneer mensen bij wie ze al jaren komen plotseling 

overlijden. Ik denk dat de vrouw daar beter mee omgaat.’ (Z7)

Bovendien hebben vrouwen volgens het hoofd Vrijwilligersondersteuning van de 

Zonnebloem juist door hun oververtegenwoordiging bij de organisatie kansen ge-

kregen die ze in het verleden elders niet hadden:

‘Zeker vrouwen die vroeger moesten stoppen met werken toen ze trouwden, heb-

ben toch carrière gemaakt. Ze zijn op plaatselijk niveau begonnen, bestuurslid 

geworden, bestuurslid op regionaal niveau, doorgestroomd naar provinciaal niveau. 

Er zijn echt vrouwen die dat zien als carrière maken.’ (Z2)

7.4. Voorlopige conclusie: categorieën van 
vrijwilligers

In dit hoofdstuk zijn de methoden van werving, selectie en binding van de Zon-

nebloem en Het Buitenhof met betrekking tot specifieke categorieën potentiële 

vrijwilligers beschreven en geanalyseerd. Hierbij bleek dat er belangrijke verschil-

len bestaan in de wijze waarop en de mate waarin beide organisaties er in slagen 

vrijwilligers uit deze categorieën voor hun werk te interesseren.

Jongeren

In hoofdstuk 3 bleek dat in de literatuur en door experts wordt benadrukt dat jonge-

ren specifieke verlangens en behoeften hebben ten aanzien van vrijwilligerswerk en 

om die reden door vrijwilligersorganisaties op een speciale manier moeten worden 

benaderd: jongeren hebben onder meer een voorkeur voor kortdurend en gevarieerd 



* * *  92  Een warm nest of een geoliede machine

vrijwilligerswerk en werken bij voorkeur samen met leeftijdsgenoten. Het Buiten-

hof heeft nauwelijks actief beleid ontwikkeld om jongeren te werven en aan zich te 

binden, maar blijkt in de praktijk desondanks voldoende jongeren aan te trekken, 

vooral vanwege de variatie in de reizen die de organisatie aanbiedt. Het Buitenhof 

biedt geen maatschappelijke stages voor middelbare scholieren, terwijl de Zonne-

bloem daarin juist een middel ziet om jongeren op langere termijn aan de organisatie 

te binden. Daarnaast heeft de Zonnebloem op centraal niveau een speciale jongeren-

organisatie in het leven geroepen, Zonnebloem LinQ, en bestaat op lokaal niveau de 

mogelijkheid voor afdelingen om speciale activiteiten voor jongeren te organiseren.

Allochtonen

In de wetenschappelijke literatuur en door experts wordt vrijwilligersorganisaties 

geadviseerd specifiek beleid te ontwikkelen om allochtonen voor hun werk te 

interesseren. De werving van allochtonen zou vooral in groepsverband moeten 

plaatsvinden en zou een ‘cultuuromslag’ van organisaties zelf vereisen. Het Bui-

tenhof heeft bewust geen specifiek beleid ontwikkeld gericht op het betrekken 

van allochtonen bij het vrijwilligerswerk, omdat de bestuurders van de organisatie 

menen dat dit geen taak van Het Buitenhof is. Daarnaast wijzen zij de werving van 

vrijwilligers in groepsverband af, omdat dit ‘kliekjesvorming’ zou aanmoedigen, ter-

wijl de organisatie dit juist tracht te vermijden. De bestuurders van de Zonnebloem 

zien de ‘diversificatie’ van het vrijwilligerswerk daarentegen wel als een belangrijke 

maatschappelijke opdracht van de organisatie. Vanuit het Nationaal Bureau in 

Breda worden de lokale afdelingen aangemoedigd via maatschappelijke stages en 

inburgeringcursussen allochtonen te werven, terwijl op lokaal niveau samenwerking 

wordt gezocht met organisaties van allochtonen en wordt nagedacht over manieren 

om de organisatie aantrekkelijker te maken voor allochtonen, onder meer door een 

cultuuromslag binnen de lokale afdelingen te bewerkstelligen.

Mannen

Tenslotte wordt in de wetenschappelijke literatuur en door experts gewezen op 

specifieke kenmerken van vrijwilligerswerk die aantrekkelijk zouden zijn voor mannen 

en die vrijwilligersorganisaties zouden moeten benadrukken bij het benaderen van 

potentiële, mannelijke vrijwilligers. Zo zouden mannen vooral praktische taken willen 

uitvoeren en worden zij afgeschrikt door vrijwilligerswerk dat te veel het stempel van 

‘zorgen’ draagt. Hoewel noch bij de Zonnebloem, noch bij Het Buitenhof specifiek 

beleid bestaat gericht op de werving van mannelijke vrijwilligers, blijkt dat in beide 

organisaties mannen vooral afkomen op meer praktische taken en veelal belangstel-

ling hebben voor bestuursfuncties en leidinggevende en coördinerende posities.
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Conclusies: methoden  
en typen organisaties

In dit rapport is verslag gedaan van onderzoek naar de methoden van werving, 

selectie en binding van vrijwilligers bij twee grote Nederlandse vrijwilligersorga-

nisaties in de zorg, de Zonnebloem en Het Buitenhof. In dit slothoofdstuk zullen 

de antwoorden op de centrale vragen in dit onderzoek (zie hoofdstuk 3) worden 

samengevat. In paragraaf 8.1 worden de conclusies ten aanzien van de methoden 

van werving, selectie en binding van vrijwilligers bij beide onderzochte vrijwilligers-

organisaties besproken (vraag 1). In paragraaf 8.2 komt de vraag aan de orde in 

hoeverre deze methoden aansluiten bij de motivatie en verwachtingen van verschil-

lende categorieën vrijwilligers (vraag 2). Tenslotte zal in paragraaf 8.3 worden gere-

flecteerd op de (on)mogelijkheid om de gevonden methoden te veralgemeniseren 

naar andere vrijwilligersorganisaties in de zorg (vraag 3).

8.1. Werving, selectie en binding bij de 
Zonnebloem en Het Buitenhof

Bij de beslissing van burgers om al dan niet vrijwilliger te worden en te blijven bij een 

vrijwilligersorganisatie in de zorg speelt, zo blijkt uit dit onderzoek, allereerst de affi-

niteit met de doelgroep van de organisatie een belangrijke rol. Veel vrijwilligers van de 

Zonnebloem en Het Buitenhof bleken voorafgaand aan hun vrijwilligerschap op directe 

of indirecte wijze al met de doelgroep van de organisatie in contact te zijn geweest of 

zelf tot de doelgroep te hebben behoord. Van deze kennis maken beide organisaties 

gebruik door potentiële vrijwilligers in kringen van de doelgroep te werven, waarbij 

een directe en persoonlijke benadering van potentiële vrijwilligers door reeds actieve 

vrijwilligers (mond-tot-mondreclame) over het algemeen het meest effectief blijkt. 

Andere vormen van werving, zoals het plakken van posters, het beschikbaar stellen van 

folders en het telefonisch benaderen van potentiële vrijwilligers, zijn hierbij vooral on-

dersteunend. Van belang is verder het imago dat een vrijwilligersorganisatie van zich-

zelf, haar vrijwilligers en haar doelgroep weet te creëren, bijvoorbeeld via reclamecam-

pagnes. Het beeld van de Zonnebloem als een hechte gemeenschap – een ‘warm nest’ 

– lijkt vooral een positieve invloed te hebben op de motivatie van een type potentiële 

vrijwilligers dat onderdeel wil uitmaken van een gemeenschap, waarin de vrijwilligers 

onderling en de vrijwilligers en hun gasten op voet van gelijkheid met elkaar omgaan. 

Het imago van Het Buitenhof als een strak georganiseerde en efficiënte organisatie – 

een ‘geoliede machine’ – lijkt vooral een type vrijwilligers aan te spreken dat relatief 

8
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hoogopgeleid is, het dienstverlenende karakter (in plaats van het gemeenschapsvor-

mende karakter, zoals bij de Zonnebloem) van het vrijwilligerswerk centraal stelt en 

veel waarde hecht aan duidelijke afspraken en een duidelijke verdeling van taken.

Soortgelijke factoren spelen ook een rol bij de binding van vrijwilligers aan de vrij-

willigersorganisatie. Daarnaast kan een vrijwilligersorganisatie, zo blijkt uit dit onder-

zoek, de binding van de vrijwilligers bevorderen door vrijwilligers, zeker aan het begin 

van hun vrijwilligerschap, actief te begeleiden bij hun werk en hun inzet na enige tijd 

te evalueren. Verder kunnen vrijwilligersorganisaties cursussen en trainingen voor hun 

vrijwilligers organiseren, waar de vrijwilligers aan hun competenties kunnen werken, 

en met enige regelmaat speciale bijeenkomsten beleggen waar de vrijwilligers elkaar 

en de bestuurders van de organisatie kunnen ontmoeten. Zowel bij de werving als bij 

de binding van vrijwilligers blijken immateriële beloningen van doorslaggevende bete-

kenis en wijzen de vrijwilligers materiële beloningen over het algemeen af. 

Vrijwilligersorganisaties, zo kan worden geconcludeerd op basis van dit onder-

zoek, kunnen via gericht beleid dus invloed uitoefenen op het aantal en het type 

vrijwilligers dat zij voor hun organisatie weten te winnen. Door de ontwikkeling en 

verbetering van specifieke instrumenten van werving, selectie en binding gericht 

op specifieke groepen (potentiële) vrijwilligers kunnen zij de effectiviteit van hun 

organisatie verhogen. De belangrijkste instrumenten zijn – in willekeurige volgorde 

– opgesomd in tabel 4.

Tabel 4: Effectieve, contingente en transformatieve instrumenten van werving,  

selectie en binding van vrijwilligers

Overdraagbare instrumenten
Werving •	 Mond-tot-mondreclame

•	 Posters, folders, advertenties en telefonische benadering

Selectie --
Binding •	 Actieve begeleiding en evaluatie

•	 Cursussen en trainingen
•	 Reguliere ontmoetingen van vrijwilligers en bestuurders

Contingente instrumenten
DE ZONNEBLOEM - organisch regime HET BUITENHOF - mechanisch regime

Werving •	 Presentatie van de doelgroep: 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid

•	 Image building: ‘warm nest’

•	 Presentatie van de doelgroep: 
hulpbehoevend

•	 Image building: ‘geoliede machine’

Selectie •	 Selectie door vrijwilligers •	 Selectie door professionals

Binding •	 Organisatie van activiteiten: 
onderlinge afstemming

•	 Organisatie van activiteiten: sturing  
van bovenaf

Transformatieve instrumenten
DE ZONNEBLOEM - organisch regime HET BUITENHOF - mechanisch regime

Werving -- --

Selectie -- --

Binding Cursussen en trainingen
Actieve begeleiding en evaluatie

Cursussen en trainingen
Actieve begeleiding en evaluatie
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8.2. Effectieve instrumenten van werving, selectie 
en binding

Uit dit onderzoek blijkt dat de speelruimte van vrijwilligersorganisaties bij de keuze 

van instrumenten van werving, selectie en binding uiteindelijk beperkt is. Een aantal 

van de in tabel 4 opgesomde instrumenten die bij de Zonnebloem en Het Buitenhof 

effectief blijken te zijn, zouden vrijwilligersorganisaties in de zorg kunnen overne-

men. Andere instrumenten zijn echter contingent, dat wil zeggen dat de specifieke 

vorm van deze instrumenten en de wijze waarop zij worden ingezet afhankelijk 

zijn van de concrete situatie. Bij de werving van vrijwilligers benadrukt de Zonne-

bloem bijvoorbeeld bewust het ‘gemeenschapskarakter’ van de organisatie, terwijl 

de binding van vrijwilligers bij de Zonnebloem wordt bevorderd door de grote 

mate van vrijheid die vrijwilligers wordt geboden bij de organisatie van activiteiten. 

De Zonnebloem is in staat deze instrumenten van werving en binding te ‘kiezen’, 

omdat ze direct aansluiten bij de wijze waarop de organisatie is georganiseerd 

en functioneert. Een keuze van vergelijkbare instrumenten door Het Buitenhof is 

echter nauwelijks mogelijk, als de organisatie daarvoor al zou willen kiezen. Het 

tamelijk hiërarchische karakter van Het Buitenhof en de ‘strakke’ wijze waarop de 

activiteiten van Het Buitenhof zijn georganiseerd, staan een presentatie van de 

organisatie als een ‘warm nest’ en het overlaten van belangrijke beslissingen aan de 

vrijwilligers niet of nauwelijks toe. Omgekeerd zijn het imago van Het Buitenhof als 

een ‘geoliede machine’, en de tamelijk efficiënte organisatie van de begeleiding van 

de vrijwilligers nauwelijks overdraagbaar naar een organisatie als de Zonnebloem.

Kortom: of een vrijwilligersorganisatie erin slaagt bepaalde categorieën burgers 

voor het werk van de organisatie te interesseren en geïnteresseerd te houden, is 

niet alleen afhankelijk van wat de organisatie doet, maar ook van wat de organi-

satie is. Anders gezegd: of een organisatie succesvol is bij het vinden en binden van 

vrijwilligers heeft zij maar in beperkte mate in eigen hand. Dit is een onverwachte 

conclusie van het onderzoek, die om die reden een wat uitgebreidere toelichting 

vereist.

In dit onderzoek zijn twee vrijwilligersorganisaties onderzocht die in een aantal 

opzichten sterk van elkaar verschillen. De Zonnebloem en Het Buitenhof zijn op zeer 

verschillende wijzen georganiseerd en functioneren als gevolg daarvan in de prak-

tijk op zeer uiteenlopende wijzen. Dit bepaalt in sterke mate welk type vrijwilliger 

de organisaties voor zich willen en kunnen winnen en de wijzen waarop eenmaal 

actieve vrijwilligers aan de organisatie zijn gebonden. De verschillen tussen de wij-

zen waarop de Zonnebloem en Het Buitenhof zijn georganiseerd en de gevolgen die 

dit heeft voor hun functioneren en hun relatie tot hun vrijwilligers, kunnen worden 

verhelderd met behulp van enkele ‘klassieke’ inzichten van de Amerikaanse organi-

satiesociologen Tom Burns en George Stalker.
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Volgens Burns en Stalker (1994) kan de specifieke wijze waarop organisaties zowel 

in de private als publieke sector zijn georganiseerd worden gekarakteriseerd met 

behulp van twee ideaaltypische organisatievormen die elk een uiteinde van een 

continuüm vertegenwoordigen. Aan de ene kant van dit continuüm staat, wat zij 

noemen, het ‘mechanische regime’ dat wordt gekenmerkt door een sterke en duide-

lijke hiërarchie tussen de medewerkers en een duidelijke beschrijving van taken en 

bevoegdheden van alle onderdelen en medewerkers van de organisatie. Juist omdat 

de hiërarchische positie en de taken van alle organisatieleden in het mechanische re-

gime duidelijk zijn omschreven, is het contact tussen deze leden onderling beperkt, 

of althans niet van grote invloed op het dagelijkse functioneren van de organisatie.

Aan het andere einde van het door Burns en Stalker geschetste continuüm staat 

het ‘organische regime’ (zie tabel 5). Deze organisatievorm kent, in tegenstelling tot 

het mechanische regime, slechts een beperkte mate van hiërarchie. De wijze waarop 

de taken van de organisatie worden uitgevoerd wordt niet of nauwelijks vooraf en 

‘van bovenaf’ vastgesteld, maar bepaald in het voortdurende onderlinge overleg 

tussen de leden van de organisatie, die tot op zekere hoogte op voet van gelijk-

heid met elkaar communiceren en samenwerken. Wie uiteindelijk bepaalde taken 

uitvoert en daar verantwoordelijkheid voor draagt, wordt van geval tot geval en in 

onderling overleg bepaald.

Tabel 5: Mechanisch en organisch regime volgens Burns en Stalker

Met de contrastering en karakterisering van twee typen regimes beogen Burns 

en Stalker allerminst te betogen dat het ene type superieur is aan het andere. Zij 

benadrukken juist dat een bepaald type organisatie in bepaalde situaties, bij de 

uitvoering van bepaalde taken en voor bepaalde typen medewerkers beter is dan 

het andere type organisatie. Het mechanische regime is volgens Burns en Stalker 

superieur aan het organische regime, wanneer er sprake is van duidelijke omschre-

ven organisatiedoelen die niet of nauwelijks aan verandering onderhevig zijn en 

die uitgevoerd kunnen worden door gespecialiseerde maar niettemin ‘inwisselbare’ 

medewerkers. Het organische regime is daarentegen te verkiezen wanneer de 

organisatiedoelen minder duidelijk omschreven zijn, de organisatie te maken heeft 

Mechanisch regime Organisch regime

Mate van hiërarchie hoog laag

Verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden

strikt flexibel

Contact tussen de onderdelen en 
leden van de organisatie

beperkt frequent

Aanpassingsvermogen laag hoog
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met een sterk veranderlijke omgeving en specialisatie van medewerkers maar in 

beperkte mate mogelijk is. Kortom: door de flexibele organisatievorm is men in het 

organische regime uiteindelijk beter in staat zich aan te passen aan eventuele ver-

anderingen in de omgeving, terwijl het mechanische regime het beste functioneert 

wanneer de omgeving stabiel is.

De wijze waarop het vrijwilligerswerk van Het Buitenhof is georganiseerd komt 

het meeste overeen met het mechanische regime van Burns en Stalker. Uit de inter-

views met de professionele medewerkers en de vrijwilligers van Het Buitenhof komt 

een beeld naar voren van de organisatie als een ‘geoliede machine’, waarin sprake 

is van een duidelijke hiërarchie op het Centraal Bureau in Gouda, tussen het Bureau 

en de vrijwilligers en (tijdens de reizen) tussen de vrijwilligers onderling. De verde-

ling van taken en verantwoordelijkheden is voor een belangrijk deel vastgelegd, ter-

wijl belangrijke beslissingen over het algemeen worden genomen door de hoogste 

in hiërarchie. Deze specifieke wijze van organisatie stelt Het Buitenhof in staat een 

groot aantal reizen te organiseren waarvan de opzet tot op zekere hoogte gestan-

daardiseerd is, waardoor de vrijwilligers op de reizen in zekere zin inwisselbaar zijn. 

Deze inwisselbaarheid bevestigt op haar beurt weer het ‘mechanische’ karakter van 

de organisatie: doordat vrijwilligers telkens met andere vrijwilligers samenwerken 

wordt ‘kliekjesvorming’ voorkomen en houdt de leiding van de organisatie controle 

over de activiteiten.

Tabel 6: Vrijwilligers en Het Buitenhof: ‘fit’

Deze specifieke organisatie van het vrijwilligerswerk van Het Buitenhof zorgt voor 

een ‘fit’ met de wensen en behoeften van een bepaald type vrijwilliger (zie tabel 

6), dat in hoge mate past in het profiel dat Meijs en Brudney (2004) van de ‘nieuwe 

vrijwilliger’ schetsen. Deze vrijwilliger is over het algemeen gemiddeld of hoog 

opgeleid, heeft een ‘professionele’ en ‘zakelijke’ instelling hetgeen zich (zo blijkt uit 

de interviews) uit in de behoefte aan duidelijkheid, structuur en een ‘strakke’ orga-

nisatie, is maar in een beperkte periode en voor een beperkte duur inzetbaar en is 

flexibel ten aanzien van het werk dat moet worden verricht. De wijze waarop het 

vrijwilligerswerk van Het Buitenhof is georganiseerd sluit goed aan op de kenmer-

Vrijwilliger Het Buitenhof

Waarom
behoefte: duidelijkheid, 
structuur, organisatie

FIT

middelen: een ‘geoliede 
machine’

Wat
expertise: hoog vereiste expertise: hoog

ervaring: gemiddeld vereiste ervaring: gemiddeld

Wanneer

tijd: beperkt vereiste tijd: beperkt

duur: beperkt vereiste duur: beperkt

flexibiliteit: laag vereiste flexibiliteit: laag
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ken van dit type vrijwilliger: de activiteiten zijn ‘strak’ georganiseerd, vergen een 

flexibele inzetbaarheid maar weinig eigen invulling van de vrijwilligers en zijn in de 

tijd geconcentreerd in een bepaalde periode van het jaar (de zomer).

De wijze waarop het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem is georganiseerd komt 

het meeste overeen met het organische regime van Burns en Stalker. Zowel de 

vrijwilligers als de bestuurders van de Zonnebloem karakteriseren de organisatie 

in de interviews als een ‘warm nest’, waarin - afgezien van de organisatie van het 

Nationaal Bureau in Breda - nauwelijks sprake is van hiërarchische verschillen tussen 

de bestuurders en de vrijwilligers en tussen de vrijwilligers onderling. De taken en 

bevoegdheden van de verschillende categorieën vrijwilligers zijn niet of nauwelijks 

vastgelegd en de vrijwilligers hebben – in onderling overleg – een doorslaggevende 

stem bij belangrijke beslissingen. Deze specifieke wijze van organisatie stelt de 

lokale afdelingen van de Zonnebloem, en daarbinnen de vrijwilligers, in staat de 

georganiseerde activiteiten af te stemmen op de lokale situatie en op de specifieke 

wensen en behoeften van de vrijwilligers en hun gasten. Tezamen vormen vrijwil-

ligers en gasten een hecht netwerk, waarin mensen elkaar persoonlijk kennen en 

waarin zowel vrijwilligers als gasten een zekere geborgenheid vinden.

Deze specifieke organisatie van het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem zorgt 

voor een ‘fit’ met de wensen en behoeften van een bepaald type vrijwilliger (zie 

tabel 7), dat in hoge mate past in het profiel dat Meijs en Brudney (2004) van de 

‘traditionele vrijwilliger’ schetsen.15 Deze vrijwilliger is over het algemeen gemid-

deld of laag opgeleid maar heeft een sterke ‘sociale instelling’ gericht op samenwer-

king en wederkerigheid, is bereid veel tijd aan het vrijwilligerswerk te besteden en 

is relatief flexibel ten aanzien van de momenten waarop zijn of haar inzet gewenst 

is. De wijze waarop het vrijwilligerswerk van de Zonnebloem is georganiseerd sluit 

goed aan op de kenmerken van dit type vrijwilliger, of beter: het feit dat de invul-

ling van deze activiteiten niet of nauwelijks ‘van bovenaf’ wordt opgelegd laat 

veel ruimte voor de vrijwilligers om een eigen invulling aan het vrijwilligerswerk te 

geven. Als gevolg hiervan kunnen de vrijwilligers de activiteiten naar eigen inzicht 

en in onderling overleg afstemmen op de concrete wensen en behoeften van de 

gasten en van de andere vrijwilligers. Daardoor resulteert het vrijwilligerswerk niet 

alleen in concrete activiteiten, maar ook in de opbouw en het onderhoud van het 

sociale netwerk.

15. Hierbij moet worden aangetekend dat de aanduiding ‘traditioneel’ ten aanzien van sommige 
Zonnebloemvrijwilligers hier wellicht minder goed gekozen is. Dit geldt vooral die vrijwilligers die 
vrijwilligerswerk verrichten om een nieuw sociaal netwerk op te bouwen. 
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Tabel 7: Vrijwilligers en de Zonnebloem: ‘fit’

Het specifieke karakter van de in dit onderzoek bestudeerde organisaties lijkt 

uiteindelijk ook van invloed op de wijze waarop beide organisaties trachten nieuwe 

categorieën vrijwilligers – jongeren, allochtonen en mannen – voor hun organisatie 

te winnen en het succes dat zij daarbij hebben. De ‘strakke’ organisatie van Het 

Buitenhof blijkt enerzijds aantrekkelijk voor potentiële mannelijke vrijwilligers die, 

zoals reeds werd opgemerkt in de hoofdstukken 3 en 7, over het algemeen meer 

dan vrouwen behoefte hebben aan een praktische invulling en een goede organi-

satie van de te verrichten taken. Anderzijds laat het mechanische regime van Het 

Buitenhof weinig ruimte voor een toespitsing van het wervings- en bindingsbeleid 

op nu nog niet bereikte categorieën burgers. En zeker niet voor de groepsgewijze 

benadering van jongere en allochtone potentiële vrijwilligers die voor de werving 

en binding van deze categorieën noodzakelijk lijkt te zijn (zie hoofdstuk 3 en 7).

Het organische regime van de Zonnebloem staat een groepsgewijze benadering 

van jongeren en allochtonen juist weer wel toe. Niet alleen hebben de vrijwilligers 

in de lokale afdelingen bij de Zonnebloem de mogelijkheid om, indien zij dat nood-

zakelijk achten, hun beleid af te stemmen op de werving en binding van specifieke 

categorieën potentiële vrijwilligers, ook lijken het gemeenschapskarakter van de 

Zonnebloemafdelingen en de positieve houding van de vrijwilligers en bestuur-

ders ten aanzien van gemeenschapsvorming zeer geschikt voor de groepsgewijze 

werving van jongeren en allochtonen. Hierbij moet echter de kanttekening worden 

geplaatst dat het ‘warme nest’ van de Zonnebloem zowel vrijwilligers kan aantrek-

ken als afstoten: de vorming van een gemeenschap impliceert, naast de insluiting 

van gelijkgezinden, immers onvermijdelijk ook de uitsluiting van andersgezinden. 

Het organische regime van de Zonnebloem tenslotte, lijkt niet erg aantrekkelijk 

voor (potentiële) mannelijke vrijwilligers, omdat de flexibele en op voorhand weinig 

specifieke invulling van activiteiten, taken en bevoegdheden een duidelijke en 

concrete vormgeving van het vrijwilligerswerk, die voor de werving en binding van 

mannelijke vrijwilligers zo belangrijk lijkt, in de weg staat. 

Vrijwilliger de Zonnebloem

Waarom
behoefte: geborgenheid, 
wederkerigheid, groepsverband

FIT

middelen: een ‘warm nest’

Wat
expertise: laag / hoog vereiste expertise: laag / hoog

ervaring: laag vereiste ervaring: laag

Wanneer

tijd: veel vereiste tijd: veel

duur: lang vereiste duur: lang

flexibiliteit: groot vereiste flexibiliteit: groot
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8.3. De (on)mogelijkheid om methoden te 
veralgemeniseren

De derde vraag van dit onderzoek betreft de mate waarin de gevonden instrumen-

ten of methoden voor het werven, selecteren en binden van de vrijwilligers, en/

of aspecten daarvan, kunnen worden veralgemeniseerd naar andere vrijwilligers-

organisaties in de zorg. Op basis van de analyse in dit rapport moet een tweeledig 

antwoord op deze vraag worden gegeven. Voor een aantal van de gevonden instru-

menten geldt dat zij ook gebruikt kunnen worden door andere vrijwilligersorgani-

saties bij het vinden en binden van vrijwilligers. Dit zijn de ‘overdraagbare instru-

menten’ in tabel 4. Zo zijn bijvoorbeeld een actieve begeleiding van vrijwilligers, het 

aanbieden van cursussen en trainingen, het geregeld evalueren van het verrichte 

werk samen met de vrijwilligers en de organisatie van ontmoetingen tussen vrijwil-

ligers en bestuurders methoden die bij de Zonnebloem en Het Buitenhof effectief 

blijken te zijn, maar die ook door andere vrijwilligersorganisaties kunnen worden 

overgenomen.

Voor een aantal andere ‘methoden’ voor het werven, selecteren en binden van 

de vrijwilligers, die in dit onderzoek zijn gevonden, geldt echter veel minder dat 

zij doelbewust door een vrijwilligersorganisatie zouden kunnen worden ingezet. 

Dit zijn de ‘contingente instrumenten’ in tabel 4. Zoals in de vorige paragraaf is 

betoogd, vloeit een aantal van de bij de onderzochte organisaties gevonden ‘me-

thoden’ min of meer automatisch voort uit de wijze waarop deze organisaties zijn 

georganiseerd en zijn zij om die reden slechts gedeeltelijk algemeen ‘inzetbaar’. Zo 

heeft een vrijwilligersorganisatie maar een beperkte invloed op het beeld dat (po-

tentiële) vrijwilligers van de organisatie hebben of op de specifieke organisatie van 

haar activiteiten (‘strak’ of ‘los’), omdat deze aspecten grotendeels samenhangen 

met, en een uitvloeisel zijn van de wijze waarop de organisatie is opgebouwd en 

functioneert. In die zin kan wat deze aspecten betreft misschien ook beter niet van 

‘methoden’ worden gesproken.

Uit deze conclusie volgt logischerwijze dat een keuze voor één van de laatst ge-

noemde ‘methoden’ een wijziging van de organisatiestructuur van een vrijwilligers-

organisatie vereist, met alle vérgaande consequenties van dien. Als bijvoorbeeld de 

Zonnebloem in de toekomst zou kiezen (of door omstandigheden tot een dergelijke 

keuze wordt gedwongen, bijvoorbeeld door een tekort aan vrijwilligers) voor een 

sterkere sturing van de afdelingen vanuit het Nationaal Bureau in Breda met als 

doel tot een ‘strakkere’ organisatie van activiteiten te komen om zo meer manne-

lijke vrijwilligers te kunnen aantrekken (zie boven), dan zou dit een fundamentele 

aanpassing van de organisatiestructuur vergen. In de terminologie van Burns en 

Stalker: het zou betekenen dat de huidige organische organisatiestructuur van de 

Zonnebloem zou worden ingeruild voor een mechanische. Een dergelijke aanpassing 
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zou waarschijnlijk niet alleen tot een omvangrijke personele uitbreiding van het 

Nationaal Bureau moeten leiden om de in totaal 1.400 (!) provinciale, regionale en 

lokale afdelingen te kunnen aansturen, maar indirect vermoedelijk ook tot gevolg 

hebben dat een uittocht plaatsvindt van vrijwilligers die nu nog actief zijn voor de 

Zonnebloem. Zoals in paragraaf 8.2 al is opgemerkt, kent de Zonnebloem nu immers 

veel vrijwilligers die vrijwilliger zijn geworden en gebleven vanwege de vrijheid die 

zij hebben bij het organiseren van activiteiten en bij het besturen van hun afdeling 

en op het ‘gemeenschapskarakter’ dat daaruit voortvloeit.

Overigens is het maar de vraag of een dergelijke, bewuste en vérgaande wijzi-

ging van de organisatiestructuur van een vrijwilligersorganisatie op korte termijn 

wel mogelijk is. Huidige inzichten uit de organisatiesociologie en -theorie bieden 

organisaties wat dit betreft weinig perspectief. In deze wetenschappelijke discipli-

nes wordt sterk getwijfeld aan de mogelijkheid van grote en reeds lang bestaande 

organisaties (zoals de Zonnebloem) om hun organisatiestructuur zélf fundamenteel 

te veranderen. Dit onder meer vanwege de ‘geworteldheid’ van dergelijke organisa-

ties in een ‘organisatieveld’ waarin een groot aantal andere organisaties en groepen 

actief is, waarvan zij afhankelijk zijn voor allerlei ‘hulpbronnen’, zoals financie-

ring, arbeidskrachten en legitimatie.16 Wanneer bijvoorbeeld de Zonnebloem haar 

organisatiestructuur op de bovenbeschreven wijzen zou aanpassen zou dit tot een 

verlies van steun van donateurs kunnen leiden en, zoals al opgemerkt, tot een uit-

tocht van een deel van de huidige vrijwilligers, die in het verleden immers bewust 

voor het steunen van een andere Zonnebloem hebben gekozen. Bovendien wordt 

in de literatuur gewezen op de dwingende werking die uitgaat van het organisatie-

veld, die de keuzes van organisaties als het ware voorprogrammeert.17 Dus wanneer 

de leiding van de Zonnebloem al tot een drastische koerswijziging zou kunnen 

besluiten,18 dan nog is het maar de vraag of die wijziging in de praktijk daadwerke-

lijk zou kunnen worden doorgevoerd, omdat de mensen die in de organisatie werk-

zaam zijn in de loop der tijd zodanig gewend zijn geraakt aan bepaalde werkwijzen 

en sociale verhoudingen, dat zij eenvoudigweg hun werk niet meer op een andere 

manier kunnen verrichten.19

16. Zie bijvoorbeeld de ‘klassieke’ studie van Henry Mintzberg (1983).
17. Deze dwingende werking die van het organisatieveld uitgaat wordt in de literatuur ‘isomorfisme’ 

genoemd, en het verschijnsel dat het veld keuzes van organisaties voorprogrammeert ‘padafhanke-
lijkheid’. Zie bijvoorbeeld DiMaggio en Powell 1991, en Scott 2001.

18. Volgens sommige organisatiesociologen kan de padafhankelijkheid van een organisatie zó dwin-
gend zijn, dat zelfs de keuzemogelijkheden van een organisatie, dat wil zeggen de keuzes die een 
organisatie voor zichzelf kan zien, beperkt worden door eerder gemaakte keuzes (Powell en Dimag-
gio 1983).

19. In die zin is het met betrekking tot de laatste categorie van ‘methoden’ ook weinig zinvol om te 
spreken van ‘vrijwilligersmanagement’, zoals Meijs (2000) doet. Hoewel Meijs (2000) terecht op-
merkt dat het concept ‘management’ met betrekking tot vrijwilligerswerk maar beperkt bruikbaar 
is, ziet hij toch mogelijkheden (‘strategie’) om vrijwilligersorganisaties op dit punt te sturen.
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Staan vrijwilligersorganisaties dan geheel met lege handen wanneer zij fundamen-

tele veranderingen in hun organisatie willen doorvoeren met als doel nieuwe cate-

gorieën vrijwilligers te vinden en te binden? Gezien het verkennende karakter van 

dit onderzoek moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij de beant-

woording van deze vraag. De resultaten van dit onderzoek bieden echter mogelijk 

wel enkele aanknopingspunten.

Zoals in dit rapport is beschreven, probeert Het Buitenhof het handelen van 

zijn vrijwilligers niet alleen te sturen door middel van hiërarchische verhoudingen 

tussen het Centraal Bureau en de vrijwilligers, maar ook via allerlei cursussen en 

trainingen. Door middel van deze cursussen en trainingen hoopt Het Buitenhof 

onder meer het handelen van de vrijwilligers te sturen in concrete situaties die door 

de leiding van de organisatie niet van tevoren zijn te voorzien. Dit type sturing of  

‘coördinatie’ wordt door de organisatiesocioloog Henry Mintzberg (1983) aange-

duid als ‘standaardisatie van vaardigheden’: leden van de organisatie wordt vooraf-

gaand aan het eigenlijke werk een aantal vaardigheden aangeleerd in de hoop dat 

zij deze vaardigheden in concrete situaties toepassen op de manier die de leiding 

van de organisatie globaal voor ogen heeft.20 Een groot voordeel van deze wijze 

van sturing is volgens Mintzberg dat de vrijheid van de organisatieleden om in 

concrete situaties zelf te beslissen en om tot op zekere hoogte zelf vorm te geven 

aan het werk dat zij moeten verrichten niet wordt aangetast – althans niet op een 

directe, gebiedende manier.

Bij Het Buitenhof wordt dit voordeel enigszins teniet gedaan door het hiërar-

chische karakter van de organisatie: behalve via trainingen en cursussen wordt de 

vrijwilligers door de professionele medewerkers en via handboeken en handleidin-

gen ook direct verteld hoe zij hun werk moeten verrichten. Bij de Zonnebloem daar-

entegen, zijn het aantal en de omvang van de aangeboden trainingen en cursussen, 

zeker in vergelijking met Het Buitenhof, beperkt. Daardoor is van ‘standaardisatie 

van vaardigheden’ niet echt sprake.

Een organisatie als de Zonnebloem, dus een organisatie met een overwegend 

organisch regime, zou het functioneren van haar vrijwilligers meer kunnen sturen 

en daarmee de organisatie op den duur verder kunnen ‘rationaliseren’, door meer 

nadruk te leggen op de training van haar vrijwilligers. In zekere zin heeft de Zon-

nebloem hiermee al een begin gemaakt met het project ‘Nieuwe Vrijwilliger’ (zie 

hoofdstuk 5). Omgekeerd zou een organisatie als Het Buitenhof, dus een organisatie 

met een overwegend mechanisch regime, op den duur het karakter van de organi-

satie kunnen veranderen door de nadruk in de sturing van zijn vrijwilligers gaande-

20. Daarmee onderscheidt dit type sturing zich van wat Mintzberg ‘standaardisatie van het werkproces’ 
noemt: het vooraf nauwgezet vastleggen van de taken van ieder organisatielid en van de wijzen 
waarop deze taken moeten worden verricht. Dit type sturing is volgens Mintzberg kenmerkend voor 
zeer bureaucratische organisaties, zoals het leger en de politie.
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weg te verschuiven van hiërarchie naar training. Omdat Het Buitenhof al een groot 

aantal trainingen en cursussen verzorgt, is het voor deze organisatie waarschijnlijk 

eenvoudiger dan voor de Zonnebloem om deze omslag te maken, al betekent dit 

wel dat de professionals in de organisatie een stapje terug moeten doen.

Kortom, vrijwilligersorganisaties kunnen op langere termijn wellicht fundamen-

tele wijzigingen realiseren in de wijze waarop zij functioneren door het eerste type 

– overdraagbare en transformatieve (zie tabel 4) – methoden van werving, selectie 

en binding in te zetten om het tweede type – contingente (zie tabel 4) – ‘methoden’ 

te verwezenlijken, zonder de doelstellingen van de organisatie aan te tasten. Via 

een vergroting van het aanbod van cursussen en trainingen, maar wellicht ook via 

een intensivering van de persoonlijke begeleiding van vrijwilligers, kunnen gaan-

deweg nieuwe werkwijzen in de organisatie worden ‘ingesleten’. Een bijkomend 

voordeel is dat vrijwilligersorganisaties daarmee twee vliegen in één klap slaan: zij 

komen tegemoet aan de behoefte van sommige categorieën vrijwilligers aan meer 

autonomie, terwijl tegelijkertijd ook de behoefte van andere categorieën vrijwilli-

gers aan meer professionaliteit en structuur wordt bevredigd.
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Bijlage 1: De opzet van het 

empirisch onderzoek

Bij beide geselecteerde organisaties zijn interviews verricht met de verantwoorde-

lijke personen voor een bepaald beleidsterrein. Bij de Zonnebloem zijn bestuurders, 

medewerkers en vrijwilligers van de landelijke, een provinciale en twee regionale 

afdelingen geïnterviewd. Bij Het Buitenhof wordt het gehele beleid gemaakt en 

uitgevoerd op het Centraal Bureau in Gouda. In onderstaande tabel wordt telkens 

alleen de functie van de geïnterviewde personen genoemd; de namen en enkele 

persoonlijke kenmerken van de geïnterviewden zijn afgedrukt in Bijlage 2.

De Zonnebloem Het Buitenhof

A. De organisaties

Algemeen beleid

   Locatie Nationaal Bureau, Breda Centraal Bureau, Gouda

   Algemeen beleid directeur directeur

   Wervingsbeleid klantgroepmanager Vrijwilligers 
Marketing en Fondsenwerving

office manager

   Selectiebeleid districtshoofd hoofd afdeling Reisbegeleiding

   Begeleidings- 
   beleid  

hoofd Vrijwilligersondersteuning medewerker afdeling 
Reisbegeleiding

Specifiek beleid

   Locatie Provinciale afdeling Zuid-Holland, 
waarvan regionale afdelingen in een 
stad (Gouda) en een dorp (Boskoop)

Centraal Bureau, Gouda

   Werkgebied 1. Afdelingsvrij-
willigerswerk
huisbezoeken

2. Reizen 
algemeen
vakanties 
algemeen

1. Reizen 
algemeen
vakanties 
algemeen

2. Reizen jeugd
Juniorreizen

   Werving bestuurslid 
Bezoekwerk 

hoofd Vakantie office manager office manager

   Selectie bestuurslid 
Bezoekwerk

klantgroepmana-
ger Vrijwilligers 
Marketing en 
Fondsenwerving

hoofd afdeling 
Reisbegeleiding

hoofd afdeling 
Reisbegeleiding

   Begeleiding voorzitter 
afdeling stad
voorzitter 
afdeling dorp

klantgroepmana-
ger Vrijwilligers 
Marketing en 
Fondsenwerving

medewerker 
afdeling 
Reisbegeleiding

medewerker 
afdeling 
Reisbegeleiding

B. De vrijwilligers

focusgroep:
vrijwilligers 
bezoekwerk

focusgroep: 
vakantievrijwil-
ligers

focusgroep: 
vrijwilligers 
Overlegplatform

focusgroep: 
vrijwilligers 
Juniorreizen
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Bijlage 2: Verantwoording van het 

empirisch onderzoek

1. Experts

In een vroeg stadium van het onderzoek zijn interviews gehouden met ‘experts’, 

d.w.z. vertegenwoordigers van organisaties met specifieke kennis van de categorie-

en (potentiële) vrijwilligers die in dit onderzoek centraal staan (i.e. jongeren, alloch-

tonen en mannen), met als doel een indruk te krijgen van datgene dat reeds bekend 

is over deze categorieën. In dit stadium is tevens een gesprek uitgevoerd met Lucas 

Meijs, professor of volunteering aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, die veel 

onderzoek heeft verricht naar vrijwilligerswerk, onder meer bij de Zonnebloem. Bij 

de interviews met de experts, die telkens een tot anderhalf uur in beslag namen, is 

gebruik gemaakt van semi-gestructureerde vragenlijsten. De interviews zijn opge-

nomen, en vervolgens getranscribeerd en met behulp van het computerprogramma 

MAXqda gecodeerd en geanalyseerd. In de onderstaande tabel zijn de namen en 

enkele relevante bijzonderheden van de geïnterviewde experts afgedrukt, evenals 

de code (‘E1’, ‘E2’, etc.) waarmee zij in de tekst zijn aangeduid en de datum waarop 

het interview heeft plaatsgevonden.

2. De Zonnebloem en Het Buitenhof

Professionals en bestuursleden

De professionals van de Zonnebloem en Het Buitenhof zijn op hun werkplek 

geïnterviewd, dat wil zeggen op het Nationaal Bureau in Breda resp. het Centraal 

Bureau in Gouda. Ook de bestuursleden van de Zonnebloem zijn door de onderzoe-

kers op locatie bezocht. Dit betrof in de meeste gevallen het thuisadres van de be-

stuursleden, aangezien zij vaak van huis uit werken; een enkel bestuurslid is in een 

buurthuis geïnterviewd. Bij de interviews met de professionals en bestuursleden, 

Nr. Naam Organisatie Functie Datum
E1 Ivet Pieper Stichting Alexander senior projectleider 24 maart 2009

E2 Ewoud Butter ACB Kenniscentrum programmamanager 24 maart 2009

E3 Warner Hemmes ACB Kenniscentrum adviseur en begeleider 
vrijwilligersorganisaties

24 maart 2009

E4 Corrie Marijnissen Breda Actief projectleiding en uitvoering 26 maart 2009

E5 Lucas Meijs Erasmus Universiteit 
Rotterdam

professor of volunteering 27 maart 2009

E6 Saadia Daouairi Donadaria stafmedewerker 2 april 2009
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die telkens een tot anderhalf uur in beslag namen, is telkens gebruik gemaakt van 

semi-gestructureerde vragenlijsten. De interviews zijn opgenomen en vervolgens 

getranscribeerd en met behulp van het computerprogramma MAXqda gecodeerd en 

geanalyseerd. In de onderstaande tabel zijn de namen en de functies van de geïnter-

viewde professionals en bestuursleden afgedrukt, evenals de code waarmee zij in de 

tekst zijn aangeduid en de datum waarop het interview heeft plaatsgevonden.

Vrijwilligers

Met behulp van focusgroepinterviews met verschillende categorieën vrijwilligers 

uit beide organisaties is getracht inzicht te krijgen in de motivatie en verwachtin-

gen van deze vrijwilligers ten aanzien van het vrijwilligerswerk. Tevens is op deze 

wijze geprobeerd inzicht te krijgen in de visie van de vrijwilligers op de door de 

Zonnebloem en Het Buitenhof gehanteerde methoden van werving, selectie en 

binding. De samenstelling van de focusgroepen is in overleg met beide organisaties 

bepaald, waarbij er naar is gestreefd personen uit verschillende categorieën van 

(potentiële) vrijwilligers in de focusgroepen op te nemen. Dit bleek vanwege de 

vrijwilligerssamenstelling van beide organisaties en praktische beperkingen niet 

altijd mogelijk. Bij de Zonnebloem is een focusgroepbijeenkomst georganiseerd 

na afloop van een vakantieoverleg van een groep vrijwilligers. Het betrof hier 

gediplomeerde verpleegkundigen die als vrijwilliger meegaan op een reis en va-

kantievrijwilligers die tevens actief zijn als bezoek- en/of afdelingsvrijwilligers. De 

focusgroepbijeenkomst bij Het Buitenhof vond plaats na afloop van een vergade-

ring van het Overlegplatform (zie paragraaf 3.3.2), met de leden van dit platform. 

Het Overlegplatform bestaat uit een gevarieerde groep vrijwilligers met verschil-

Nr. Naam Functie Datum
De Zonnebloem: professionals

Z1 Peter van Gelder districtshoofd provincie Zuid-Holland 15 mei 2009

Z2 Christine Linzel hoofd Vrijwilligersondersteuning 15 juni 2009

Z3 Danielle Paumen klantgroepmanager Vrijwilligers 
Marketing en Fondsenwerving

24 juni 2009

Z4 Marijke van Eck directeur 30 juni 2009

De Zonnebloem: bestuursleden (vrijwilligers)

Z5 Tonnie hoofd Vakantie 2 juni 2009

Z6 Henny bestuurslid Bezoekwerk 4 juni 2009

Z7 Fokke voorzitter stad 4 juni 2009

Z8 Herman voorzitter dorp 5 juni 2009

Het Buitenhof: professionals

B1 Hans Haaring medewerker afdeling Reisbegeleiding 27 april 2009

B2 Marianne van Velzen hoofd afdeling Reisbegeleiding 14 mei 2009

B3 Astrid van Alphen office manager 14 mei 2009

B4 Leo Duijvestijn directeur 18 juni 2009
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lende leeftijd, sekse en ervaring.

Aan het begin van elk focusgroepinterview stelde de onderzoeker zich voor en 

lichtte zij het doel van het onderzoek toe, waarna zij verschillende vooraf opge-

stelde vragen aan de deelnemers voorlegde. Daarbij werd ruimte gecreëerd voor 

de geïnterviewden om op elkaars antwoorden te reageren en zelf onderwerpen ter 

sprake te brengen die voor dit onderzoek relevant werden geacht. De focusgroe-

pinterviews zijn opgenomen, en vervolgens getranscribeerd en met behulp van het 

computerprogramma MAXqda gecodeerd en geanalyseerd. In de onderstaande 

tabellen zijn de namen en enkele relevante bijzonderheden van de geïnterviewde 

vrijwilligers afgedrukt, evenals de code waarmee zij in de tekst zijn aangeduid.

21. Focusgroepinterview 26 mei 2009
22. Vrijwilligers B5-B11: Focusgroepinterview, Overlegplatform, 11 mei 2009; Vrijwilligers B12-B15: 

Focusgroepinterview Juniorbegeleiders, 13 juni 2009.

Nr. Naam m/v Lft. Vrijwilligerservaring Opleiding Arbeidssituatie

De Zonnebloem21

Z6 Henny m 59 Bestuurslid bezoekwerk; 
3 jaar

WO VUT

Z9 Riet v 67 Bestuurslid bezoekwerk; 
7 jaar

Huishoudschool Rijksambtenaar

Z10 Nienke v 63 De Zonnebloem; 15 jaar Huishoudschool Interieurverzorger

Z11 Nel v 58 De Zonnebloem; 2 jaar geen Administratie

Z12 Monie v 58 De Zonnebloem; 5 jaar HBO -

Z13 Bep v 69 De Zonnebloem; 30 jaar - -

Z14 Anneke v 61 Bestuurslid bezoekwerk; 
28 jaar

MBO-V Eigen bedrijf

Z15 Marlies v 54 De Zonnebloem; 35 jaar MBO-V Verzorgende

Z16 Regina v 45 De Zonnebloem; 15 jaar HBO-V Thuiszorg

Z17 Janny v 61 De Zonnebloem; 2 jaar Huishoudschool VUT

Z18 Jeanne v 62 Bestuurslid activiteiten VGLO Oppasoma

Het Buitenhof22

B5 Nienke v 25 Het Buitenhof; 4 jaar WO Beleidsmedewerker

B6 Anneke v 57 Het Buitenhof; 12 jaar HBO Zelfstandige

B7 Henk m 62 Het Buitenhof; 3 jaar HBO VUT

B8 Hillie v 56 Het Buitenhof; 18 jaar HBO Planner OK

B9 Jolanda v 43 Het Buitenhof; 5 jaar LTS Huisvrouw

B10 Dick m 63 Het Buitenhof; 4 jaar HBO VUT

B11 Sophie v 56 Het Buitenhof; 5 jaar HBO Districtshoofd

B12 Theo m 56 Het Buitenhof; 1 jaar HBO Zorgmanager

B13 Jacqueline v 32 Het Buitenhof; 8 jaar HBO Juriste

B14 Jos m 52 Het Buitenhof; 1 jaar HBO SPV

B15 Arjan m 26 Het Buitenhof; 3 jaar HBO Student
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Het Buitenhof: observaties

De onderzoekers hebben een aantal observaties uitgevoerd bij Het Buitenhof met 

het doel om de organisatie en haar vrijwilligers beter te leren kennen. Daarbij is 

specifiek gekeken naar de wijze waarop vrijwilligers geselecteerd en getraind wor-

den. Dit is gebeurd door een trainingsdag en selectiegesprekken bij te wonen:

•	 trainingsdag vrijwilligers, 4 april 2009.

•	 twee selectiegesprekken uitgevoerd door Hans Haaring (B1), 27 april 2009.

•	 drie selectiegesprekken uitgevoerd door Marianne van Velzen (B2), 25 mei 2009.

Gezien de aard van de selectieprocedure bij de Zonnebloem (zie paragraaf 5.1) wa-

ren vergelijkbare observaties bij deze organisatie niet mogelijk.



MOVISIE werkt aan een krachtige samenleving 

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau 

voor maatschappelijke ontwikkeling. We bieden toepasbare 

kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale 

vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, zorg 

en sociale veiligheid. In ons werk staan vijf actuele thema’s 

centraal: huiselijk & seksueel geweld, kwetsbare groepen, 

leefbaarheid, mantelzorg en vrijwillige inzet. 

We investeren in de kracht en de onderlinge verbinding van 

burgers. We doen dit door maatschappelijke organisaties, 

overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en 

burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen 

samen te werken. Lokaal of landelijk, toegesneden op het 

vraagstuk en de organisatie. Zo kunnen deze organisaties 

en hun professionals hun werk voor de samenleving zo goed 

mogelijk doen. 



MOVISIE  *  Postbus 19129  *  3501 DC  Utrecht  *  T 030 789 20 00  *  F 030 789 21 11 

www.movisie.nl  *  info@movisie.nl 

In een tijd van bezuinigingen en toenemende individualisering neemt het belang dat 

door de Nederlandse overheid en samenleving wordt gehecht aan de bevordering 

van actief burgerschap toe. In dit licht is het voor vrijwilligersorganisaties dan ook 

belangrijk om te weten hoe ze de juiste vrijwilligers kunnen vinden en binden. 

Het Departement Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) van de Universiteit 

Utrecht onderzocht de werkzame bestanddelen van de wervings-, selectie- en 

bindingsmethoden bij twee Nederlandse vrijwilligersorganisaties, te weten de 

Zonnebloem en Het Buitenhof. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan verschillende 

categorieën vrijwilligers die niet of in onvoldoende mate aangetrokken worden door 

beide organisaties, zoals jongeren, allochtonen en mannen. Uit dit onderzoek blijkt 

hoe vrijwilligersorganisaties invloed kunnen uitoefenen op het type vrijwilligers dat zij 

voor hun organisatie weten te winnen. Hierbij moeten zij wel eerst inzicht hebben in 

de eigen organisatie en het type vrijwilliger dat hierbij past. Zo blijkt de Zonnebloem 

vrijwilligers aan te trekken die afkomen op de hechte gemeenschap van vrijwilligers, 

terwijl de aantrekkingskracht van Het Buitenhof juist schuilt in de strak georganiseerde 

en efficiënte organisatie. Bij het vinden en binden van vrijwilligers blijken juist deze 

organisatiekenmerken van groot belang. 

Het afgelopen decennium is de noodzaak onderkend om na te gaan wat werkt in 

de sociale sector. Om de kennis over dit onderwerp te vergroten heeft MOVISIE 

universiteiten, hogescholen en kennisinstituten uitgenodigd deel te nemen aan 

het onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’. Vragen die in dit 

programma gesteld worden, zijn: Wat zijn de werkzame bestanddelen van in de 

sociale sector toegepaste methoden? En welke vormen van onderzoek lenen zich 

het beste om te weten te komen wat wel of niet werkt? Binnen het programma 

zijn studies in voorbereiding op het terrein van leefbaarheid in de buurt, 

mantelzorg, vrijwilligerswerk, activering en het tegengaan van radicalisering. Het 

onderzoeksprogramma ‘Inzicht in sociale interventies’ is onderdeel van het project 

‘Effectieve interventies in de sociale sector’. Dit project valt onder het programma 

‘Beter in Meedoen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Deel 3 in de serie publicaties vanuit het onderzoeksprogramma 
‘Inzicht in sociale interventies’ van kennisinstituut MOVISIE.
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